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Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2021 - 31.12.2021

YLEISTÄ
Vuosi 2021 oli Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 20. 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. Sääntöjensä mukaan
yhdistystä kutsutaan seuraksi. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä/ paikallisseurana
Tuglas-seuraan.

KORONA VUOSI
Vuotta 2021 elettiin maailmanlaajuisen korona-pandemian vallitessa. Tiukat
terveysturvallisuusohjeet ja rajoitukset aiheuttivat sen, että lähes kaikki yhdistyksen
suunnitellut toiminnat oli peruutettava jo kesästä 2020 lähtien. Kevääksi ja kesäksi 2021
ei tapahtumia voitu rajoitusten jatkuessa edes suunnitella. Hankalinta oli sääntömääräisen
vuosikokouksen siirtyminen syyskuuhun saakka. Harmillista oli myös, ettei yhdistyksen
20-vuotisjuhlaa voitu pitää huhtikuussa vaan sekin siirtyi syksyyn.

KANTA-HÄMEEN TUGLAS-SEURAN JÄSENET
Seuran jäsenmäärä oli 20.9.2021 116.

KOKOUKSET

Kanta-Hämeen Tuglas-seuran hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Kanta-Hämeen Tuglas-seuran sääntömääräinen vuosikokous
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.9. Lounaskahvila Tauossa Hämeenlinnassa.
Kokoukseen osallistui 20 seuran jäsentä. Seuran hallituksen esityksen mukaisesti
vuosikokous päätti, että henkilövaihdoksia ei nyt poikkeusvuonna  hallitukseen tehty.
Vain kesällä 2020 kuolleen varajäsenen, Pirjo Hakamäen, tilalle valittiin Riitta Takkula-Ollila.
Seuran puheenjohtajana jatkoi Arja Pietilä, varapuheenjohtajana Sirkka Halla,
taloudenhoitajana Anja Orvola ja sihteerinä Satu Heinonen. Muut hallituksen varsinaiset
jäsenet olivat Maija-Liisa Kakko ja Ritva Keranto. Varajäseniä olivat Riitta Takkula-Ollilan
lisäksi Tuula Ruohonen ja Marja-Leena Lampola.

Seuran toiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan Sulo Roiha. Toiseksi
toiminnantarkastajaksi valittiin hallituksen varajäseneksi siirtyvän Riitta Takkula-Ollilan tilalle
Ritva-Liisa Aho. Varatoiminnantarkastajat Sirkku Ahtila ja Seppo Myllyniemi olivat
lupautuneet jatkamaan.

Tuglas-seuran teams-kokoukset paikallisseuroille
Tuglas-seura järjesti vuoden aikana kaksi pääseuran ja paikallisseurojen teams-kokousta;
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24.4. ja 11.9.2021. Osa hallituksen jäsenistä osallistui näihin. Jälkimmäinen oli
hybridityyppinen virtuaalisemisaari ja puheenjohtaja Arja Pietilä osallistui siihen Eesti maja/
Viro-keskuksessa paikan päällä.

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 2021 käytetty.

TOIMINTA
Koronaepidemian takia kevään ja kesän 2021 suunnitellut kokoontumisia edellyttävät
ohjelmat jouduttiin peruuttamaan.

Viron ikkuna
Peruuntuneita ohjelmia korvaamaan kehitettiin sähköpostitse toiminut “Viron ikkuna”, johon
pyydettiin seuran jäseniltä muistelmia Viron matkoista ja muista Viroon liittyvistä
kokemuksista. Foorumi toimi 29.1. - 15.4. välisenä aikana.  11 eri kirjoittajaa lähetti foorumiin
yhteensä 27 tekstiä.

Vuosikokousluento
Vuosikokouksen jälkeen perinteisesti järjestetty yleisöluento oli 15.9. Hämeenlinnan
pääkirjaston Leino-salissa. Tri Seppo Zetterberg luennoi aiheesta “Kaksoisvaltion haaveilija:
Konstantin Päts ja Suomi”. Luennolla oli 39 kuulijaa. Joitakin tulijoita jouduttiin kirjaston
tilarajoitusten johdosta käännyttämään pois.

Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontui syksyn aikana kuukausittain kolme kertaa
maanantai iltaisin. Joulukuun kokoontumiskerta peruuntui Hämeenlinnan pääkirjaston
toimesta pahentuneen koronatilanteen takia. Kokoontumiset olivat Hämeenlinnan
pääkirjaston ryhmätila B:ssä. Osallistujia oli 5 - 7.

Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 20-vuotisjuhla
20-vuotisjuhlaa vietettiin 6.11. Wetterhoff-talon Wanhassa Kutomossa. Ohjelmassa oli
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran puheenjohtajan Arja Pietilän katsaus seuran historiaan ja
perustajajäsenten muistaminen. Tuglas-seuran toiminnanjohtaja Jaana Vasama puhui
aiheesta: “Kulttuuriyhteistyö-mahdollisuuksien valtameri”. Suomen Viron suurlähettiläänä
toiminut diplomaatti Kirsti Narinen kertoi kokemuksiaan Suomen ja Viron suhteista.
Laulettiin yhteislauluna kirjasta “100 laulua - 100 laulu” ikivihreitä kappaleita suomeksi ja
viroksi. Lauluja säestivät viuluilla Sanniella Luukkainen ja Olli Koskela. Lopuksi juotiin
täytekakkukahvit. Juhlaan osallistui 32 henkilöä.

Virolainen jouluateria/ pikkujoulu
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Perinteeksi muodostunutta pikkujoulua  virolaisen jouluaterian merkeissä vietettiin 1.12. klo
18 alkaen kahvila-ravintola Punaportilla. Ammattiopisto Tavastian kokki- ja tarjoilija-
opiskelijat opettajineen vastasivat illan upeista antimista. Trubaduuri Markku Huumarsalo
viihdytti herkuttelun lomassa laululla ja soitolla. Osallistujia oli 39. Koronapassit tarkastettiin
ravintolan toimesta ovella.

YHTEISTYÖ
Merkittävin yhteistyökumppani myös vuonna 2021 oli Hämeenlinnan kirjasto. Siellä pidettiin
vuosikokouksen jälkeinen yleisöluento. Siellä kokoontui syksyn aikana myös virolaisen
kirjallisuuden lukupiiri.

Yhteistyö Hämeenlinnan seudun muiden ystävyysseurojen kanssa oli vähäistä.
Hämeenlinnan Finlandia-Italia-seuralta saimme kutsun kansallisoopperaan tammikuussa
tehtävälle retkelle. Kanta-Hämeen Tuglas-seura kutsui ystävyysseurojen jäseniä virolaiselle
jouluaterialle.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenistölle tiedotettiin seuran järjestämistä tapahtumista sähköpostitse sekä Elo-lehden
paikallisseurojen palstalla. Vuosikokouksen jälkeen laadittu jäsenkirje lähetettiin sekä
sähköpostitse että sähköpostittomille postitse. Sääntömääräisestä vuosikokouksesta sekä
virolaisesta jouluateriasta/ pikkujoulusta tiedotettiin myös Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten
seurapalstalla. Pikkujoulua koskevista koronaepidemian aiheuttamista turvallisuusohjeista
lähetettiin lisäksi tiedote sähköpostitse. Hämeenlinnan kirjasto on myös tiedottanut
ilmoitustaulullaan virolaisen kirjallisuuden lukupiiristä sekä Seppo Zetterbergin Konstantin
Päts-luennosta jutulla Hämeenlinnan Kaupinkiuutisissa.

YHTEENVETO
Vuosi 2021 oli seuran toiminnan kannalta koronaepidemian rajoitusten varjostama. Keväälle
ja kesälle suunnitellut tapahtumat jouduttiin peruuttamaan.  Syyskaudella saatiin kuitenkin
toteutettua lähes normaali määrä tapahtumia ja ne myös onnistuivat hyvin. Ensiarvoisen
tärkeää oli, että keväästä siirtyneet keskeiset tapahtumat, sääntömääräinen vuosikokous ja
seuran 20-vuotisjuhla saatiin pidettyä.
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