Toimintasuunnitelma 2017
Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017 – 31.12.2017
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää edelleen suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan matkoja sekä erilaisia
tilaisuuksia, joista osa on suunnattu myös muille kuin jäsenille.Tulevana toimikautena yhdistys
pyrkii edelleen verkostoitumaan ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien
järjestämisessä ja toiminnan monipuolistamisessa. Jo vakiintunut kiinteä ja monimuotoinen
yhteistyö Hämeenlinnan ja Forssan kirjastojen kanssa jatkuu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 15.3.2017 klo 16.30 Hämeenlinnan
pääkirjaston musiikkisalissa.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan.
Jäsenistö
Jäsenmäärän kasvuun pyritään vaikuttamaan hyvillä tapahtumilla, esitelmillä ja matkoilla sekä
tiedottamalla toiminnastamme.

TALOUS
Seuran talous perustuu pääosin jäsenmaksutuloihin. Taloudelliset resurssit otetaan kaikessa
toiminnassa huomioon.

TOIMINTA
Kevät 2017
Lukupiiri jatkaa toimintaansa Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa. Kokoontumiset ovat
keskiviikkoisin klo 17.30-19.00. Kevään kokoontumispäivät ovat 11.1., 15.2. ja 12.4.
Käynti Lunnikiven kivigalleriassa 26.1. Pekka Lunnikiven esitelmä aiheesta: ”Mitä kivet ja
fossiilit kertovat maapallosta ja sen asukkaista”.
Virolaisen kirjallisuuden viikkoon kuuluva kirjallisuusilta Forssan kirjastossa 14.2 ja
Hämeenlinnan kirjastossa 15.2. Vierailijana kääntäjä Sanna Immanen.
Sääntömääräinen vuosikokous 15.3. klo 16.30 Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa.
FT Heikki Rausmaan luento aiheesta: ” Katsaus Suomen ja Viron välisiin taloussuhteisiin”
sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen klo 17.30.
Kesämatka Latviaan ja Viroon 5.-9.6. Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenillä on mahdollisuus

osallistua Hämeenlinnan kansallisten senioreitten ”Jääkärimatka” -aiheiselle matkalle. Matkan
järjestäjänä toimii Ehti Meijel.
Syksy 2017
Syksyn ohjelmaa tarkennetaan myöhemmin. Alustavasti on suunnitteilla:
Lukupiirin jatkaminen syyskuukausina.
Syyskuussa virolaisen maalaustaiteen ympärille suunniteltu tilaisuus. Mahdollisesti Tuglas-seuran
toiminnanjohtaja Jaana Vasama voisi luennoida aiheesta.
Lokakuussa virolaisten viinien ja mahdollisesti myös juustojen esittelyilta.
Marraskuussa perinteinen virolainen jouluateria ravintola Punaportilla.
Joulukuussa vironkielinen hartaus/joululauluilta, mikäli saadaan toteutettua yhteistyössä
Hämeenlinna/ Vanajan seurakunnan kanssa
Osallistumiset
Paikallisseurojen seminaari järjestetään Viljandissa 21.-23.4. Kanta-Hämeen Tuglas-seuran
edustajina seminaariin osallistuvat puheenjohtaja Arja Pietilä ja hallituksen jäsen Kristiina YliHannula.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Seuran tapahtumista tiedotetaan Tuglas-seuran jäsenlehden ELO:n paikallisseurojen
toimintapalstalla. Tiedotuskanavina ovat myös paikallisten sanomalehtien meno- ja seurapalstat.
Sisäinen tiedottaminen
Seuran tapahtumista ja muista seuran toiminta-alueeseen kuuluvista jäseniä mahdollisesti
kiinnostavista asioista tiedotetaan Kanta-Hämeen Tuglas-seuran omilla kotisivuilla
(http://www.tuglas.fi/kanta_hame). Lisäksi lähetetään jäsenkirjeitä.
LOPUKSI
Seura pyrkii jatkamaan hyväksi koetulla perinteisellä linjalla, mutta myös uusia toimintatapoja
etsitään. Ideoita ja toivomuksia otetaan mielellään vastaan.
Hallitus

