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Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2020 - 31.12.2020

YLEISTÄ
Vuosi 2020 oli Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 19. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu
17.4.2001 Hämeenlinnassa. Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on 22.10.2001.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Viron kulttuurin ja yhteiskuntaolojen sekä viron kielen
tuntemusta Suomessa sekä suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä. Sääntöjen mukaan
yhdistystä kutsutaan seuraksi. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä/ paikallisseurana
Tuglas-seuraan.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS JA SEURAN TOIMIELIMET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.3.2020 lounasravintola Fredrikan kabinetissa
Hämeenlinnassa. Kokoukseen osallistui 18 seuran jäsentä.Hallituksesta oli erovuorossa
varsinainen jäsen Maarit Järveläinen. Hän oli ilmoittanut ettei halua enää jatkaa
hallituksessa. Lisäksi hallituksesta pois jäämisestä olivat ilmoittaneet varsinaiset jäsenet Outi
Uoti, Annukka Saarenmaa ja Minna Lankinen. Hallitukseen valittiin pois jäävien tilalle
varsinaisiksi jäseniksi Ritva Keranto, Maija-Liisa Kakko, Sirkka Halla ja Anja Orvola.
Hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet Arja Pietilä ja Satu Heinonen sekä varajäsenet
Pirjo Hakamäki, Tuula Ruohonen ja Marja-Leena Lampola.

Elokuussa jouduimme vastaanottamaan suru-uutisen, että Pirjo Hakamäki oli kuollut
23.8.2020.

Järjestäytymiskokouksessaan 11.3.hallitus valitsi Arja Pietilän jatkamaan puheenjohtajana ja
Satu Heinosen jatkamaan sihteerinä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sirkka Halla ja
taloudenhoitajaksi Anja Orvola. Täydentävässä järjestäytymiskokouksessa 20.8. todettiin,
että Kanta-Hämeen Tuglas-seuran tilin laajat käyttöoikeudet siirtyvät 1.9.2020 uudelle
taloudenhoitajalle Anja Orvolalle ja poistuvat edelliseltä taloudenhoitajalta Outi Uotilta.
Puheenjohtaja Arja Pietilällä säilyy tiliä koskeva tiedonsaantioikeus.

Patentti- ja rekisterihallitukselle on tehty ilmoitus yhdistyksen uudesta osoitteesta ja
nimenkirjoittajista. Uusi osoite on Eteläkatu 10 A 32, 13100 Hämeenlinna.
Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja Arja Pietilä, varapuheenjohtaja Sirkka Halla
sekä sihteeri Satu Heinonen.
Tämän ilmoituksen teon jälkeen yhdistyksen osoite muuttui ja muutoksesta on ilmoitettu
Patentti- ja rekisterihallitukselle. Nykyinen osoite on Kasarminkatu 11 as. 14, 13100
Hämeenlinna.

SEURAN HALLITUKSEN KOKOUKSET
Seuran hallituksen virallisia kokouksia on vuoden 2020 aikana ollut 4 kertaa. Lisäksi
kokoonnuttiin 3.11. ideointipalaveriin, joka koski Tuglas-seuran ja paikallisseurojen yhteistä
joulukalenterihanketta.

KANTA-HÄMEEN TUGLAS-SEURAN JÄSENET
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Vuoden 2020 lopussa seuran jäsenmäärä oli 125. Seuraan liittyi vuoden aikana 5 jäsentä ja
yhden jäsenen kuolemasta saatiin tieto.

TALOUS
Seuran talous perustuu Tuglas-seuran maksamiin jäsenmaksupalautuksiin sekä erilaisiin
osallistumismaksuihin. Tuglas-seuran jäsenmaksu oli 30 €, josta paikallisseuroille palautettiin
50 % eli 15 €/ jäsen. Opiskelijajäsenmaksu oli 15 € ja ainaisjäsenmaksu 300 €. Näitä
jäsenmaksumuotoja ei vuonna 2020 käytetty.

Seuran talouteen vaikutti oleellisesti toiminnan tyrehtyminen lähes kokonaan
koronapandemian vuoksi maaliskuussa pidetyn vuosikokouksen jälkeen. Varoja oli vuoden
alussa 4188,96 €. Jäsenmaksutuloja pääseuralta saatiin 1620,00 €. Matkatuloja oli 1310,00
€, käsittäen tammikuun alun Viroon suuntautuneen kulttuurimatkan osallistumismaksut.
Tilaisuuksista ei ollut tuloja lainkaan ja tulot olivat yhteensä 3201,20 €

Menoja oli yhteensä 2212,72 €. Suurin yksittäinen menoerä oli tammikuisen matkan
kustannukset, 1046,00 €.  Muut menot koostuivat hallintopalveluista, tilaisuuksien ja
kokousten menoista, ilmoituksista ja pankkikuluista.

Vuoden lopussa varat olivat 5177,44 €  Tilinpäätös osoitti ylijäämää +988 €.

TOIMINTA
Kulttuurimatka Viroon 3.-5.1. Matka toteutettiin yhdessä Hämeenlinnan kansallisten
senioreiden kanssa. Matka suuntautui Tallinnaan ja Laulasmaalle. Ohjelmassa oli mm.
ooppera La Traviata Viron kansallisoopperassa, kiertoajelu Tallinnassa Kalamajan,
Noblessnerin ja Koplin kaupunginosissa, tutustuminen keksintötehdas Protoon, kylpylähotelli
Laulasmaa spa, Arvo Pärt keskus, taidemuseo Kumu ja ostos-, ravintola- ja viihdekeskus T1
Mall. Kanta-Hämeen Tuglas-seuralaisia matkalla oli mukana  15.

Taideretki Riihimäen ja Järvenpään taidemuseoihin 26.1.
Riihimäellä tutustuttiin Boheemielämää-näyttelyyn. Esillä oli suomalaisten kultakauden
taiteilijoiden töitä. Järvenpäässä tutustuttiin virolaisen taiteilijan Adamson-Ericin näyttelyyn.
Näyttely oli Adamson-Eric-museon ja Järvenpään taidemuseon yhteistyötä. Näyttelyssä
saatiin seurata Marika Sampio-Utriaisen Aino Kallas-aiheista draamaopastusta. Retkeen
osallistui 30 seuran jäsentä.

Virolaisen kirjallisuuden viikon luento 12.2.
FT, kirjallisuudentutkija Sirje Olesk luennoi Hämeenlinnan pääkirjastossa Wetterhoffilla
aiheenaan Jaan Kross, jonka syntymän 100-juhlavuosi oli meneillään. Kyseessä oli kaikille
avoin yleisöluento ja kuulijoita oli noin 60.

Tuttu ja tuntematon Tallinna luento 11.3.
Seuran vuosikokouksen jälkeen kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen luennoi Hämeenlinnan
pääkirjastossa Wetterhoffilla.  Kaikille avoimella yleisöluennolla oli kuulijoita noin 75.

Lennart Meri-luento 23.9.
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Tri Heikki Rausmaa luennoi aiheesta Hämeenlinnan pääkirjastossa. Kyseessä oli
yhteistyössä kirjaston kanssa järjestetty yleisöluento. Kuulijoita oli 30.

Viro-instituutin kiertonäyttely “Terävä katse, terävä kynä”
Lennart Meren mietelauseista koostuva näyttely Hämeenlinnan pääkirjastossa viikoilla 38 ja
39.

Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri
Lukupiiri kokoontui kevätkaudella Hämeenlinnan kumppanuustalolla 27.1 (8 osallistujaa),
9.3. ( 6 osallistujaa). Ohjelmassa ollut lukupiirikerta 6.4. jouduttiin perumaan koronan takia.
Syyskaudella lukupiiri  kokoontui Hämeenlinnan pääkirjastossa 19.10. (5 osallistujaa) ja
16.11. (4 osallistujaa). 14.12.sovitun lukupiirin kirjasto peruutti koronan takia.

Muu toimintasuunnitelmassa suunniteltu ohjelma jouduttiin korona-epidemian takia
peruuttamaan. Kesämatka Viroon 3. -5.7. yhdessä Hämeenlinnan kansallisten senioreiden
kanssa peruuntui. Matkan kohteita olisivat olleet Hansapäivät Pärnussa sekä retki Kihnun
saarelle ja useita kohteita Tallinnassa.
Sovittu Hämeenlinnan seudun ystävyysseurojen yhteinen YK-päivän vietto 23.10. ravintola
Punaportilla peruuntui.
Myös marraskuun loppuun suunniteltu perinteinen virolainen jouluateria/ pikkujoulu
oppilasravintola Punaportilla oli peruutettava.
Tuglas-seuralta kuulimme, että Martin markkinat Helsingin kaapelitehtaalla oli peruutettu.

Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari oli sovittu ja suunniteltu pidettäväksi
Hämeenlinnassa 25.-26.4. Seminaari siirrettiin pidettäväksi 19-20.9., mutta myös tämä
ajankohta jouduttiin peruuttamaan.

Seminaari korvattiin paikallisseurojen teams-kokouksella 19.9. Paikallisseurojen edustajat
kertoivat kuluneen vuoden tapahtumistaan ja tulevaa suunniteltiin. Mm.
yhteistyökumppaneiden etsiminen on ajankohtaista kaikissa seuroissa, sillä tapahtumien ja
matkojen onnistunut järjestäminen riippuu riittävästä osallistujamäärästä.
Pääseura tiedotti mm. seuraavista asioista:
-Juha Kääriäinen kertoi, että tapahtumien ja luentojen suoratoistoa tullaan lisäämään sekä
pääseuran järjestämissä tilaisuuksissa että myös paikallisseurojen järjestämissä kunhan
saadaan kutsu striimaukseen.
-Pääseurassa valmistellaan työkalupakkia mm. kokouskäytänteistä. Paikallisseurat saavat
tuotoksen käyttöönsä ennen vuoden 2021 vuosikokouksia.
-Tuglas-seuran vuoden 2021 matkat julkistetaan vasta vuoden 2021 puolella.
- Suomen Viron entinen suurlähettiläs Kirsti Narinen tulee mielellään luennoimaan
paikalliseuroihin.
-Facebookissa on “Virolaisen kirjallisuuden ystävät”-ryhmä, johon voi liittyä.
-Tuglas-seuran kirjamessut marraskuussa 2020 on katseltavissa You Tubessa.
-Taidemuseo Emmaan on syksyllä 2021 tulossa Konrad Mägi-näyttely.
-Tuglas-seura täyttää 40 vuotta vuonna 2022. Juhlintaa suunnitellaan koko vuosi 2021.
-paikalliseurojen seminaari on tarkoitus pitää Hämeenlinnassa 25. - 26.4.2021.
-Kanta-Hämeen Tuglas-seura täyttää 20 vuotta huhtikuussa 2021.



4

Teams-kokouksessa keskusteltiin myös arkistoinnista. Yhdistysten kirjanpito on
lakisääteistä. Tilinpäätösmateriaali ja muu hallintoa koskeva materiaali kuten johtokunnan ja
vuosikokousten kokouspöytäkirjat on säilytettävä 10 vuotta. Tuglas-seura ottaa vastaan ja
huolehtii paikallisseurojen arkistoista. Arkistonhoitaja Heikki Rausmaa korosti, että
paikalliseurojen toivotaan taltioivan myös muun toimintaa koskevan materiaalin kuten
tilaisuuksien ja matkojen ohjelmat ja osallistujamäärät ja kuvat. Tämä materiaali on tärkeää
säilyttää tutkimustarkoituksia varten.

Teams-kokouksessa syntyi idea paikallisseurojen yhteisestä joulukalenterista. Tämä
päätettiin toteuttaa, jotta voitaisiin tarjota jotakin vastinetta jäsenistölle peruuntuneiden
tapahtumien tilalle. Kalenterin suunnittelua varten pääseura perusti facebook-ryhmän.
Lisäksi  pidettiin suunnittelua varten teams-palaverit 28.10, 3.11. ja 24.11. Paikallisseurat
lähettivät materiaaleja jäsensihteeri Juha Kääriäiselle, joka muokkasi niistä valmiit
kalenteriluukut. Joulukalenteri julkaistiin nettiosoitteessa, joka tiedotettiin jäsenistölle.
Kanta-Hämeen paikallisseura valmisti kalenteriin neljä luukkua ja lisäksi sovitun
joulutoivotuksen paikallisseurojen yhteisille 21.-23.12. päivien luukuille.

YHTEISTYÖ
Merkittävin yhteistyökumppani vuoden 2020 aikana oli Hämeenlinnan kirjasto. Kaupungin
pääkirjasto toimi vielä kevätkauden väistötiloissa Wetterhoffilla. Siellä auditoriossa pidettiin
kevään kaksi isoa yleisöluentoa. Syksyn Lennart Meri-luento ja sitaattinäyttely pidettiin
remontin jälkeen avatuissa pääkirjaston tiloissa. Myös syksyn lukupiirikokoontumiset pidettiin
remontoidussa pääkirjastossa.

Hämeenlinnan kansallisten senioreiden kanssa tehtiin kulttuurimatka Viroon 3.-5.1.

Hämeenlinnan kumppanuustalo tarjosi tilan kevätkauden kahden lukupiirin tarpeisiin.

Yhteistyötä Hämeenlinnan muiden ystävyysseurojen kanssa ei voitu koronavuonna
toteuttaa toiveiden mukaisesti. Hämeenlinnan Finlandia-Italia ry lähetti kuitenkin kutsun
kahdelle alkuvuoden taideretkelle. Näistä ehti toteutua 18.1. retki “Ostia-portti Roomaan”
näyttelyyn Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin. Tälle retkelle osallistui jokunen
Tuglas-seuralainen. Toinen retki Mänttään Serlachius museoihin 28.3. peruuntui.

Tuglas-seuran toimiston ja muiden paikallisseurojen kanssa tehtiin syksyn aikana
merkittävää ja aktiivista yhteistyötä yhteisen joulukalenterin valmistamisessa nettiin.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenistöä on informoitu seuran ohjelmista pääasiallisesti sähköpostikirjeillä. 10.2. lähetettiin
kevätkauden ohjelmistosta kertova sähköpostikirje.
Keväällä vuosikokouksen jälkeen lähetettiin sähköpostitse/postitse jäsenkirje jäsenistölle.
Syksyn ohjelmista lähetettiin sähköpostikirje 3.9.
Lisäksi sähköpostitse lähetettiin joulukalenteria koskeva tiedote ja joitakin tiedotteita
peruuntuneista ohjelmista.

Tuglas-seuran jäsenlehti Elo:ssa paikallisseurojen palstalla numeroissa 1., 2. ja 4
tiedotettiin seuran tapahtumista.
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Seuran omilla nettisivuilla on informoitu vuosikokousasioista kuten uudesta hallituksen
kokoonpanosta sekä toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta. Epävarman tilanteen
vuoksi ohjelmia ja tapahtumia koskevat nopeat muutokset on informoitu pääasiallisesti
sähköpostitse.

Hämeenlinnan kirjasto on tiedottanut yhteistyössä toteutetuista luennoista sekä lukupiiristä
kirjaston ilmoitustauluilla olevilla mainoksilla sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa.

Hämeenlinnan kaupunkiuutisten seurapalstaa on käytetty tarpeelliseen tiedottamiseen.

YHTEENVETO
Toimintavuotta 2020 leimasivat koronaepidemian vaikutukset. Useita suunniteltuja,
valmisteltuja ja odotettuja tapahtumia jouduttiin kokonaan peruuttamaan. Näitä olivat
Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari Hämeenlinnassa, kesämatka Pärnun
Hansa-markkinoille ja Kihnun saarelle, perinteinen virolainen jouluateria/ pikkujoulu ja
päiväretki Helsinkiin Martin markkinoille. Myös lukupiirikokoontumisia peruuntui. Tästä
huolimatta vuoden aikana saatiin toteutettua useita mielenkiintoisia tapahtumia. Ennen
koronarajoitusten alkua saatiin toteutettua tammikuun alun kulttuurimatka Tallinnaan ja
Laulasmaalle ja tammikuun lopun retki Riihimäen ja Järvenpään taidemuseoihin. Myös kaksi
suosittua yleisöluentoa ehdittiin toteuttaa, helmikuussa Sirje Oleskin Jaan Kross-luento ja
maaliskuussa Tapio Mäkeläisen Tallinna-luento. Ennätimme juuri ja juuri ennen rajoituksia
pitää myös vuosikokouksen. Seuran hallitukseen saatiin poistuvien tilalle uusia jäseniä. Kun
kesä meni Suomessa koronan suhteen hyvin, uskallettiin syyskuussa toteuttaa Heikki
Rausmaan Lennart Meri -luento. Tämä oli menestys, sillä kaikki tilarajoitusten puitteissa
mahdolliset paikat täyttyivät.

Positiivisin asia syyskaudella oli etäyhteyksien keinoin virinnyt tiivis yhteistyö Tuglas-seuran
toimiston ja muiden paikallisseurojen kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena saatiin toteutettua
onnistunut joulukalenterihanke.

Hallitus
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