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Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja kehittää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä. 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan matkoja ja erilaisia  
tilaisuuksia, joista osa on suunnattu myös muille kuin jäsenille. Tulevana toimikautena yhdistys 
pyrkii edelleen verkostoitumaan ja etsimään sopivia yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien 
järjestämisessä ja toiminnan monipuolistamisessa. Jo vakiintunut kiinteä ja monipuolinen yhteistyö 
Hämeenlinnan ja Forssan kirjastojen kanssa jatkuu. Onnistuneita yhteistyösuhteita Hämeenlinnan 
kansallisten senioreiden, Hämeenlinnan kumppanuustalon ja museo Militarian kanssa pyritään 
jatkamaan. Uutena yhteistyötahona ovat Hämeenlinnan muut ystävyysseurat. Näiden kanssa on 
sovittu tietojen vaihtamisesta ja mukaan kutsumisesta muitakin kiinnostaviin  tilaisuuksiin. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET  
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 20.3. klo 16.30 lounasravintola Fredrikan kabinetissa  
Wetterhoffilla. Ennen vuosikokousta on kahvitarjoilu osallistujille klo 16.00 alkaen.  
Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan. 
 
JÄSENISTÖ 
Uusia jäseniä pyritään saamaan seuraan  kiinnostavilla tapahtumilla, esitelmillä ja matkoilla sekä 
tiedottamalla yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 
 
TALOUS 
Seuran talous perustuu pääosin jäsenmaksutuloihin. Taloudelliset resurssit otetaan kaikessa 
toiminnassa huomioon, ja valtaosa toiminnasta katetaan osallistumismaksuilla.. 
Taloussuunnitelmassa on huomioitu Tuglas-pääseuralta syksyllä 2018 saatu tiedote, jonka mukaan 
se tulee nostamaan jäsenmaksun 30 euroon ja palauttamaan paikallisseuroille siitä 50 % eli 15,00 
euroa, kun palautus aikaisemmin on ollut 18,75 euroa. Menoissa on huomioitu maksupalvelujen 
“ulkoistaminen” tilitoimistolle 1.3.2019 alkaen. Siten varmistetaan matkakorvaus- ym. tietojen 
kirjaaminen veroviranomaisen tulorekisteriin, mikä velvoite tuli voimaan vuoden 2019 alusta. 
 
TOIMINTA 
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri jatkuu Kumppanuustalon Ukkonen-tilassa. Kokoontumiset ovat  
sovittuina maanantaina klo 17.30 - 19.00. Kevätkauden kokoontumiset ovat 14.1., 11.2., 11.3. ja 
15.4. 
 
Tri Seppo Zetterbergin luento kirjansa “Viro ja Suomi 1917-1920”-pohjalta. 
Tri Zetterberg luennoin Forssan kirjastossa 7.2. ja Hämeenlinnan kirjastossa virolaisen 
kirjallisuuden viikolla 13.2. 
 
Tri Juhani Salokanteleen luento A.H.Tammsaaren kirjasta “Rakastin saksalaista”.  



Tri Salokannel luennoi Hämeenlinnan kirjaston auditoriossa vuosikokouksen jälkeen 20.3. klo 
17.30. 
 
Kevätretki pääkaupunkiseudulle.23.4. Retken kohteina ovat Viron suurlähetystö, Oodi-kirjasto, 
Tuglas-seuran toimisto ja Baltia-kirjasto.  
 
Matka Viron 150 v. laulu- ja tanssijuhlille 5.-7. 7.  
Matka järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan kansallisten senioreiden kanssa. 
 
Elokuvaesitys syyskuussa. Selvitellään yhteistyömahdollisuutta elokuvateatterin kanssa.  
Elokuva voisi olla Leelo Tungalin kirjan pohjalta filmattu “Seltsimees laps” 
 
Luento yhteistyössä museo Militarian kanssa 17.10. 
 
Retki Martin Markkinoille Helsingin Kaapelitehtaalle marraskuussa. Retkin mahdollistamiseksi  
etsitään yhteistyökumppaneita, jotka voisivat olla Hämeenlinnan kansalliset seniorit tai muut 
Hämeenlinnassa toimivat ystävyysseurat. 
 
Virolainen jouluateria koulutuskeskus Tavastian Punaportti-ravintolassa. Suosittu jouluateria 
järjestetään marras-joulukuun vaihteessa. 
 
Yhden hotelliyöpymisen käsittävä Tallinnan matka järjestetään syksyn aikana, jos löydetään 
jäsenistöä kiinnostavaa ohjelmaa. Kyseeseen voisi tulla  ooppera- tai baletti-ilta sekä 
tutustumiskäynti kiinnostavaan kohteeseen. 
 
OSALLISTUMISET 
Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari järjestetään Viron Rakveressa 26 - 28.4. Kanta-Hämeen 
yhdistyksestä seminaariin osallistuvat Arja Pietilä ja Maarit Järveläinen. 
 
TIEDOTTAMINEN 
Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen jäsenistölle lähetetään sähköpostitse/ postitse 
jäsenkirje.Tapahtumista ilmoitetaan Tuglas-seuran jäsenlehti ELO:n Paikallisseurojen toimintaa 
-palstalla sekä Kanta-Hämeen Tuglas-seuran omilla kotisivuilla www.kantahameentuglasseura.net. 
Lisäksi tiedotetaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten seurapalstalla ja yleisötilaisuuksista myös 
kaupungin menot-palstalla. Harkinnan mukaan tapahtumista lähetetään sähköpostitse tietoa myös 
Hämeenlinnan muiden ystävyysseurojen yhdyshenkilöille. Muistutuksia tapahtumista lähetetään 
lisäksi sähköpostitse. 
 
LOPUKSI 
Seura pyrkii jatkamaan hyväksi koetulla perinteisellä linjalla, mutta myös uusia toimintatapoja ja 
yhteistyökumppaneita etsitään. Ideoita ja toivomuksia otetaan mielellään vastaan. 
 
 
 
Hallitus 
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