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Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA  1.1.2016 – 31.12.2016

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää edelleen suomalais-virolaista
kulttuuriyhteistyötä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenille 
toimintaa ja matkoja ja myös  yleisölle suunnattuja tilaisuuksia.
Tulevana toimikautena yhdistys pyrkii edelleen verkostoitumaan ja etsimään hyviä 
yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä ja toiminnan 
monipuolistamisessa. Jo vakiintunut kiinteä ja monimuotoinen yhteistyö 
Hämeenlinnan ja Forssan kirjastojen kanssa jatkuu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 16.3.2016 klo 17 
Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa. Kokouksen jälkeen klo 18 kirjailija 
Juhani Salokannel esitelmöi kirjailija Jaan Krossin tuotannosta. 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan.

Jäsenistö
Jäsenmäärän kasvuun pyritään vaikuttamaan hyvillä tapahtumilla, esitelmillä ja 
matkoilla sekä tiedottamalla toiminnastamme.

TALOUS

Seuran talous perustuu pääosin jäsenmaksutuloihin. Taloudelliset resurssit otetaan
kaikessa toiminnassa huomioon.

TOIMINTA

Kevät 2016

Syksyllä 2015 alkanut lukupiiri jatkaa toimintaansa. Kokoontumiset ovat seuraavina 
keskiviikkoina klo 18 Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa:
13.1.-16 aiheena kirjailija Viivi Luikin kirja ”Varjoteatteri”
17.2.-16 lukupiirin tilalla on virolaisen kirjallisuuden viikon kirjailijailta.
              Vierailevana kirjailijana on Rein Raud, joka kertoo kirjastaan 
               ”REKONSTRUKTIO”. Kirjastonhoitaja Sini Kiuas haastattelee.
16.3.-16 aiheena on kirjailija Jaan Kross. Aiheesta luennoi kirjailija Juhani
               Salokannel. 
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13.4.-16 aiheena on historioitsija, tietokirjailija Seppo Zetterbergin teos ”Suomen
              sillan kulkijoita, yhteyksiä yli Suomenlahden 1800-luvulla”

Virolaisen kirjallisuuden viikko 13.-18.2.2016
               Kirjallisuusviikkoon liittyvä kirjallisuusilta on Hämeenlinnan pääkirjaston
                musiikkisalissa keskiviikkona 17.2. klo 18 ja Forssan kirjastossa
                torstaina 18.2. klo 18. Kirjailijavieraana molemmissa kaupungeissa on
                Rein Raud, joka kertoo kirjastaan ”REKONSTRUKTIO”. Häntä 
                haastattelee Hämeenlinnassa kirjastonhoitaja Sini Kiuas ja Forssassa
                kirjastonhoitaja Tuula Luoma.

Luento kirjailija Jaan Krossin tuotannosta 16.3.2016 klo 18
                 Kirjailija Juhani Salokannel luennoi aiheesta sääntömääräisen
                 vuosikokouksen jälkeen Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa.

Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 15-vuotis juhlaseminaari
                   Juhlaseminaari pidetään huhtikuussa HAMK:n tiloissa. Se järjestetään
                   yhteistyössä HAMK:n muotoilun opintolinjan kanssa. Seminaarin
                   ohjelmassa on juhlapuhe, jonka pitää filosofian tohtori, historioitsija 
                   Seppo Zetterberg, Tuglas-seuran toiminnanjohtaja Jaana Vasaman 
                   taide-aiheinen luento, HAMK:n muotoilun opintolinjan opiskelijoiden
                   näyttely sekä HAMK:n luennoitsijan esitelmä muotoilusta/ koulutuksesta.
                   Tilaisuudessa kuullaan myös musiikkiesityksiä.

Linturetki järjestetään asiantuntijan opastuksella toukokuussa, jos ilmenee
                   riittävästi kiinnostusta.

Tuglas-seuran kiertonäyttely ”Kolme sukupolvea” heinäkuussa Forssan
                   kirjastotalon näyttelytila Vinkkelissä. Esillä on Evald Oksin, Mari
                   Roosvaltin ja Maara Ljutljukin töitä.

Matka Viljandin folkmusiikkifestivaaleille ja Pärnumaalle 29.-31.7.2016
                    Matkan suunnittelijana ja vetäjänä toimii Ehti Meijel. Ohjelma 
                     lähetetään jäsenkirjeessä ja on nähtävänä seuran kotisivuilla.

Syksy 2016
                     Syksyn ohjelmaa tarkennetaan myöhemmin. Alustavissa suunnitelmissa
                     on seuraavaa:
                      Lukupiirin jatkuminen
                      Luento, aiheena mahdollisesti Fridebert Tuglas
                      Virolaiset joululaulut
                      Virolainen jouluateria
                      Joulumatka, jos riittävästi kiinnostuneita
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Osallistumiset

                      Paikallisseurojen seminaari järjestetään 23.-24.4.2016 Turussa. Kanta-
                      Hämeen Tuglas-seuran hallituksen edustajat osallistuvat.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen
Tuglas-seuran julkaiseman ELO-lehden paikallisseurojen toimintapalstalla
tiedotetaan seuran tapahtumista. Tiedotuskanavina ovat myös paikalliset 
sanomalehdet.

Sisäinen tiedottaminen
Seuran tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenistölle 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran omilla kotisivuilla. Lisäksi lähetetään jäsenkirjeitä
sähköpostitse tai postitse.

LOPUKSI

Seura pyrkii jatkamaan hyväksi koetulla perinteisellä linjalla, mutta myös uusia 
toimintatapoja etsitään. Ideoita ja toivomuksia otetaan mielellään vastaan.

Hallitus
                    
                    
       
                 


