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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2018 - 31.12.2018 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 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 monipuolinen 

yhteistyö Hämeenlinnan ja Forssan kirjastojen kanssa jatkuu. 

 

YHDISTYKSEN  KOKOUKSET 
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 21.3. klo 16.30 Hämeenlinnan 

pääkirjaston musiikkisalissa. Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan. 

 

JÄSENISTÖ 
Osa yhdistyksen jäsenistöstä on iäkästä, joten poistumaa tapahtuu väistämättä. Uusia jäseniä 

pyritään saamaan yhdistykseen kiinnostavilla tapahtumilla, esitelmillä ja matkoilla sekä 

tiedottamalla yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 

   

TALOUS 
Seuran talous perustuu miltei kokonaan jäsenmaksutuloihin. Taloudelliset resurssit otetaan 

kaikessa toiminnassa huomioon. 

 

TOIMINTA 
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri jatkuu Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa. 

Kokoontumispäivät ovat sovittuina keskiviikkoina klo 17.30 - 19.00. Kevään lukupiirit ovat 24.1. 

jolloin käsiteltävänä kirjana on virolaisen kirjallisuuden antologia “Nippernaati 3”,  14.3., jolloin 

käsiteltävänä kirjana on Tõnu Õnnepalun “Paratiisi” ja 11.4., jolloin käsiteltävänä kirjana on 

Ilmar Taskan teos “Popeda 1946”.                                      .   

Syksyn lukupiirikokoontumiset ja aiheet päätetään myöhemmin. 

 

“Suomi 100 - Viro 100” -luento Hämeen Suojassa Hämeenlinnassa 25.1. klo 13.30.  Tri 

Seppo Zetterberg luennoi. Tilaisuuden järjestää Hämeenlinnan seudun kansalliset seniorit, jolta 

Kanta-Hämeen Tuglas-seura on saanut kutsun. 

 

Virolaisen kirjallisuuden viikkoa vietetään viikolla 7. Viikon kirjailijavieras Mika Keränen                             

esiintyy Forssan kirjastossa 13.2. klo 18.00 ja Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa 14.2. 

klo 17.30. 
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Lastenelokuva “Soppalinnan salaseura esitetään 17.2. klo 12 kirjastokinossa Forssan 

kaupunginkirjaston Brander-salissa. Elokuva perustuu Mika Keräsen lastenkirjoihin. 

 

“Tapion matkassa Tallinnaan”-luento on vuosikokouksen jälkeen 21.3. klo 17.30 

Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa. Kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen luennoi. 

 

“Virolaisten jalanjäljillä”-retki pääkaupunkiseudulle 12.5. Oppaana toimii Pekka Linnainen. 

 

Viron luontoa esittelevä valokuvanäyttely tulee kesällä kolmeksi viikoksi Forssan kirjaston 

näyttelytila Vinkkeliin- 

 

Kesämatka Virumaalle 13 - 16.8. Matkan otsikkona on “Tuttu ja tuntematon 100-vuotias 

etelänaapuri Viro” ja se toteutetaan yhdessä Hämeenlinnan kansallisten senioreiden kanssa. 

. 

DVD-ilta “Lahden takaa” Hämeenlinnan kirjastossa syys/lokakuussa. 

 

Virolaisten viinien ja juustojen ilta pyritään järjestämään pääseuran avustuksella syksyllä. 

 

Retki Martin-markkinoille Helsinkiin joko 24. 11. 

 

Virolainen jouluateria marras-joulukuun vaihteessa. 

 

OSALLISTUMISET 
Tuglas-seuran  paikallisseurojen seminaari järjestetään Kotkassa 5.- 6.5.  

Kanta-Hämeen Tuglas-seuran edustajat osallistuvat seminaariin. 

 

TIEDOTTAMINEN 
Seuran tapahtumista tiedotetaan Tuglas-seuran jäsenlehti Elo:n paikallisseurojen 

toimintapalstalla. Tiedotuskanavia ovat myös paikallisten sanomalehtien meno- ja seurapalstat. 

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 

http://www.tuglas.fi/kanta_hame

