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Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA  1.1.2022 - 31.12.2022

Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja kehittää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia ja
retkiä. Osa näistä suunnataan myös laajemmalle yleisölle kuin jäsenille. Jo toisena
peräkkäisenä vuonna koronapandemia supistaa kuitenkin toimintamahdollisuuksia.
Suunniteltu ja pitkälle valmisteltu retki Espoon modernin taiteen museo Emmaan Konrad
Mägi-taidennäyttelyyn 15.1. jouduttiin peruuttamaan. Muuta kevään ohjelmaa suunnitellaan
toivossa, että pandemia hellittäisi niin, että kokoontumisrajoitukset lievenisivät ja
turvallisuusohjeita noudattaen kaivattuja kulttuuritilaisuuksia saataisiin järjestettyä.

YHDISTYKSEN  KOKOUKSET

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 16.3. klo 16 Hämeenlinnan
pääkirjaston Leino-salissa.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

JÄSENISTÖ

Vuoden 2022 alussa Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenmäärä oli 111.

TALOUS

Seuran talous perustuu pääosin Tuglas-seuralta saataviin jäsenmaksupalautuksiin.
Mahdollisia retkiä järjestetään omakustanteisina, jolloin osallistujat maksavat koituvat menot.
Samoin omakustanteisena järjestetään perinteeksi muodostunut virolainen jouluateria
ateriakustannusten osalta. Seuran varoista kustannetaan  sekä seuran jäsenille
tarkoitettujen tilaisuuksien kustannuksia, esim. vuosikokouksen kahvitarjoilu, että
yleisötilaisuuksien kustannuksia. Viimeksi mainittujen osalta pyritään yhteistyöhön ja
kustannusten jakoon lähinnä Hämeenlinnan kirjaston kanssa. Kustannuksia koituu mm.
esiintyjille maksettavista palkkioista, ilmoitus- ja pankkikuluista sekä tilitoimiston laskusta.
Maksupalvelu ostetaan pääosin tilitoimistolta, joka huolehtii tulorekisteriin tehtävistä
ilmoituksista.

Vuoden 2022 alussa käytössä olevat varat olivat                . Vuoden 2021 tilinpäätös osoitti
ylijäämää                     .

TOIMINTA

Kevät 2022

Vuoden ensimmäinen suunniteltu ja tilattu tapahtuma eli bussiretki Espoosen museo
Emman Konrad Mägi-näyttelyyn 15.1. jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia.
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Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri jatkaa kevätkaudella mahdollisuuksien mukaan.
Hämeenlinnan pääkirjaston kanssa sovitut lukupiiriajat ovat : 24.1., 21.2., 28.3. ja
25.4. klo 17.30. Tammikuun ja helmikuun lukupiiritapaamiset kirjasto peruutti
koronarajoitusten takia.

Vuosikokouksen jälkeen 16.3. klo 17.30 järjestetään Hämeenlinnan pääkirjaston
Leino salissa yleisöluento. FT Paula Havaste luennoi aiheesta “Saarenmaa
Havasteen historiallisissa romaaneissa”.

Arvo Pärt-ilta Hämeenlinnan pääkirjaston kirjastotorilla 31.3.klo 18. Tuglas-seuran
toiminnanjohtaja Jaana Vasama luennoi Arvo Pärtista ja jousikvartetti Aurealis
soittaa Pärtin musiikkia.

Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari järjestetään Hämeenlinnassa 9.-10.4..
Seminaari ohjelmineen on pääseuran järjestämä ja kulttuurisena teemana on Viron
luonto. Paikkana on Original Sokos Hotel Vaakuna. Kanta-Hämeen Tuglas-seura
järjestää vapaa-ajan ohjelmana kiertoajelun.

Syksy 2022

Syksyn ohjelman toteuttaminen edellyttää uusien voimien löytymistä seuran
hallituksessa vapautuviin puheenjohtajan ja sihteerin tehtäviin.
Toivottavaa olisi, että ainakin perinteiset ja suositut tapahtumat Virolainen
jouluateria ja retki Martin markkinoille voitaisiin toteuttaa.


