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                                                                                           Toimintasuunnitelma 2020 
 
 
Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry 
 
TOIMINTASUUNNITELMA  1.1.2020 - 31.12.2020 
 
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. Hämeenlinnan 
Kumppanuustalon kanssa on sovittu lukupiirin kokoontumistilasta myös kuluvana vuonna. 
Erityisesti virinnyt yhteistyö Hämeenlinnan alueella toimivien muiden ystävyysseurojen 
kanssa koetaan luontevaksi ja sitä on syytä jatkaa ja monipuolistaa. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään  11.3. klo 16.30 lounasravintola Fredrikan 
kabinetissa Wetterhoffilla. Ennen vuosikokousta on kahvitarjoilu osallistujille klo 16 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. Vuoden 2020 jäsenmaksupalautuksia 
arvioidaan saatavan saman verran kuin vuonna 2019, jolloin jo huomioitiin 
jäsenmaksuosuuden puolittuminen. Matkoja ja tilaisuuksia järjestetään etupäässä 
omakustanteisina. Seuran varoista kustannetaan ilmoitus- ja pankkikuluja, kahvituksia sekä  
kutsutuille luennoitsijoille maksettavia kuluja. Maksupalvelut ostetaan tilitoimistolta, joka 
samalla huolehtii tulorekisteriin tehtävät ilmoitukset. Tuglas-seuran taholta on  ilmoitettu, että 
paikallisseurojen on selvittävä luennoitsija- ym. menoistaan entistä omavaraisemmin ilman 
pääseuran tukea. Paikallisseurojen kokoontuminen pidetään vuonna 2020 Hämeenlinnassa. 
Sen organisoivat pääseuran edustajat sekä Hämeenlinnan Tuglas-seuran hallituksen 
jäsenet. Kustannuksista vastaa lähinnä pääseura, mutta myös omalle seuralle tulee jonkin 
verran kustannuksia. 
 
TOIMINTA - KEVÄT - KESÄ 
 
Kulttuurimatka Viroon 3.-5.1. Matka suuntautui Tallinnaan ja Laulasmaalle.Ohjelmassa oli 
mm. oopperassa Verdin La Traviata, Arvo Pärt keskus ja taidemuseo Kumu. 
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Taideretki Riihimäen ja Järvenpään taidemuseoihin 26.1. Riihimäellä tutustutaan 
Boheemielämää näyttelyyn ja Järvenpäässä Adamson-Ericin opastettuun näyttelyyn. 
 
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri. Kevätkaudella lukupiiri kokoontuu Kumppanuustalon 
luokassa 106. Kokoontumisajat ovat maanantaisin 27.1., 9.3. ja 6.4. klo 18. 
 
Virolaisen kirjallisuuden viikon luento 12.2. klo 17.30. Sirje Olesk luennoi Jaan Kross 
100- juhlavuoteen liittyen Hämeenlinnan kirjastossa. 
 
Tuttu ja tuntematon Tallinna-luento 11.3. klo 17.30. Tapio Mäkeläinen luennoi 
vuosikokouksen jälkeen Wetterin auditoriossa.  
 
Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari 25. - 26.4. Paikalliseurojen seminaari 
järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa. Tuglas-seura vastaa kokousohjelmasta.  
Kokouspaikka on hotelli Vaakuna. Paikalliset järjestelyt ja oheisohjelman suunnittelu 
tehdään yhteistyössä Tuglas-seuran ja Kanta-Hämeen Tuglas-seuran kanssa.  
 
Matka Pärnuun ja Kihnuun 3. - 5.7. 
Matkan pääkohteina ovat Pärnun hansamarkkinat ja retki Kihnun saarelle. Pärnussa ollaan 
kaksi yötä. Tulomatkalla tutustutaan joihinkin kiinnostaviin kohteisiin Tallinnassa. 
 
TOIMINTA - SYKSY 
 
Lukupiiri jatkuu syyskaudella. Paikkana on Hämeenlinnan remontin jälkeen avautuva  
pääkirjasto.  
 
 Lennart Meri-luento ja näyttely. Heikki Rausmaa luennoin syyskuussa Hämeenlinnan 
pääkirjastossa. Syyskuun viikoille 38 ja 39 saadaan myös Lennart Meri -näyttely kirjaston 
tiloihin. 
 
Hämeenlinnan seudun ystävyysseurojen yhteinen YK-päivän vietto 23.10. Tilaisuus 
järjestetään ravintola Punaportilla ja sisältää ruokailun. 
 
Martin Markkinat 21. - 22.11. Kaapelitehtaalla. Järjestetään yhteinen retki jompana 
kumpana päivänä. 
 
Virolainen jouluateria järjestetään marras-joulukuussa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


