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Toimintasuunnitelma 2021

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2021 - 31.12.2021
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. Vuonna 2021 eletään
koronaepidemian asettamien rajoitusten aikaa. Ainakin kevätkaudella tämä supistaa
oleellisesti mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan.
Turvatoimet, mukaanlukien yleisömäärien ylärajat, on huomioitava. Viroon suuntautuvaa
kesämatkaa ei voida toteuttaa. Jo vakiintunut kiinteä ja monipuolinen yhteistyö
Hämeenlinnan kirjaston kanssa jatkuu rajoitusten sallimissa puitteissa. Virinnyt yhteistyö
Hämeenlinnan alueella toimivien muiden ystävyysseurojen kanssa on koettu luontevaksi ja
sitä jatketaan olosuhteiden helpotuttua.
Vuosi 2021 on Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 20 v. juhlavuosi. Juhlaa ei voitu järjestää
kevätkaudella koronarajoitusten vuoksi, joten se siirtyi syyskaudelle.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous suunniteltiin aluksi pidettäväksi Hämeenlinnan 24.3.
Koronasulkujen vuoksi tämä peruuntui. Yhdistyslainsäädännön mukaan yhdistyksen hallitus
voi välttämättömistä syistä, esim. terveysturvallisuuden niin vaatiessa, siirtää vuosikokousta
aina kesäkuun loppuun saakka ja erityisen painavista syistä aina syyskuuhun saakka.
Hallitus päätti uudeksi kokousajankohdaksi maanantain 21.6., mutta siitäkin ajankohdasta
jouduttiin luopumaan. Samalla päätettiin jatkaa nykyisellä hallituskokoonpanolla vuoden
2022 vuosikokoukseen saakka. Vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin lopulta 15.9.1021.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

JÄSENISTÖ
Vuoden 2021 alussa Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenmäärä oli 122.
Jäsenistön mielenkiintoa seuran tavoitteita ja toimintaa kohtaan pyritään pitämään yllä
järjestämällä koronarajoitusten puitteissa mahdollistuvia tapahtumia. Mietitään
mahdollisuuksia sähköpostitse tapahtuvan yhteydenpidon lisäämiseen. Mahdolliset uudet
jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.

TALOUS
Seuran talous perustuu pääosin Tuglas-seuralta saataviin jäsenmaksupalautuksiin. Matkoja
ja tilaisuuksia järjestetään etupäässä omakustanteisina. Seuran varoista kustannetaan
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ilmoitus- ja pankkikuluja, kahvituksia sekä kutsutuille luennoitsijoille maksettavia palkkioita ja
kuluja. Maksupalvelut ostetaan tilitoimistolta, joka samalla huolehtii tulorekisteriin tehtävistä
ilmoituksista. Vuonna 2020 useat tilaisuudet jouduttiin koronaepidemian takia peruuttamaan.
Tämän takia menot supistuivat ja vuoden 2021 alussa käytössä olevat varat olivat 5117,44
€. Vuoden 2020 tilinpäätös osoitti ylijäämää +988 €.

TOIMINTA
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran Viron ikkuna
Ainakin kevätkauden toimintaa rajoittaa meneillään oleva koronaepidemian toinen aalto.
Tämän vuoksi kokeiltiin uutena toimintamuotona sähköpostitse toimivaa “Viron ikkunaa”,
johon halukkaat jäsenet voivat kirjoittaa esim. kirja-arvosteluja, matkamuistoja yms.
Viro-harrastukseen sopivaa materiaalia. Helmi- huhtikuussa kirjoituksia Viron ikkunaan tuli
11:sta kirjoittajalta 27 kappaletta. Suunnitelmissa ei ole jatkaa Viron ikkunaa, sillä toivon
mukaan syksyllä voidaan palata tavanomaisempiin toimintamuotoihin.
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri
Hämeenlinnan pääkirjastosta varattiin ryhmätila kevään aikana kolmelle lukupiirikerralle.
Kirjaston taholta peruttiin nämä vallitsevien koronarajoitusten takia.
Yleisöluento
Tri Seppo Zetterbergin kanssa sovittiin 24.3. suunnitellun vuosikokouksen jälkeiseksi
luennoksi uuden kirjansa pohjalta “Kaksoisvaltion haaveilija: Konstantin Päts ja Suomi”.
Myös tämä jouduttiin siirtämään syksyyn.
Tuglas-seurojen virtuaalikokoukset
Tuglas-seuran paikalliseurojen seminaari Hämeenlinnassa oli sovittu 24. - 25.4.2021
edellisvuoden peruuntuneen seminaarin tilalle. Koronaepidemian takia Tuglas-seura joutui
peruuttamaan seminaarin myös tältä vuodelta. Seminaari korvattiin virtuaalikokouksella
24.4.. Kokouksesta on laadittu muistio. Toiminnanjohtaja Jaana Vasama ilmoitti kokouksen
lopuksi, että seuraava paikallisseurojen kokous pidetään virtuaalikokouksena lauantaina
11.9.
Syksyn toiminta
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään 15.9. klo 16 lounaskahvila Tauossa.
Vuosikokousluento on sovittu tri Seppo Zetterbergin kanssa 15.9. klo 17.30 Hämeenlinnan
pääkirjaston Leino salissa. Zetterberg luennoi uusimman kirjansa pohjalta “Kaksoisvaltion
haaveilija Konstantin Päts ja Suomi”. Kyseessä on yleisöluento.
Virolaisen kirjallisuuden lukupiirin ajat syyskaudella on sovittu Hämeenlinnan
pääkirjaston kanssa. Ajat ovat maanantaisin 20.9., 25.10., 22.11. ja 20.12. klo 17.30-19.0.
Paikka on kirjaston ryhmätila B 1.krs.
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Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 20-vuotisjuhla
Seura täytti 20 vuotta kuluvan vuoden huhtikuussa. Juhla jouduttiin siirtämään
koronatilanteen takia syksyyn. Se pidetään 6.11. klo 14 Wetterhoff -talon kokoustila
Wanhassa Kutomossa. Puhujiksi on pyydetty Tuglas-seuran toiminnanjohtaja Jaana
Vasamaa ja Suomen Viron entistä suurlähettilästä Kirsti Narista.
Martin markkinat Helsingin kaapelitehtaalla oli ilmoitettu pidettäväksi 20.-21.11. ja
suunnittelimme sinne bussimatkaa. Tuglas-seura ilmoitti kuitenkin joutuneensa
peruuttamaan Martin-markkinat vielä epävarman koronatilanteen takia.
Perinteinen pikkujoulu/ virolainen jouluateria on sovittu oppilasravintola Punaportin
kanssa pidettäväksi 1.12. Lähetetään kutsut myös Hämeenlinnan seudun muille
ystävyysseuroille.

