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Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry
Toimintasuunnitelma 1.1.2015 – 31.12.2015
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää edelleen suomalais-virolaista
kulttuuriyhteistyötä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenille yhteisiä
tilaisuuksia ja matkoja.
Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii edelleen verkostoitumaan ja etsimään hyviä
yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä ja toiminnan
monipuolistamisessa.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous johon pyritään saamaan kiinnostava esitelmä tai esitys.
Hallitus kokoontuu 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 2015
Pe 23.1.klo 19.00 Pähkinäsärkijä-baletti Estonia-teatterissa Tallinnassa. Yöpyminen
Viru-hotellissa. Matkan hinta 119 € sisältää laivamatkat, hotellin aamiaisineen ja lipun
balettiin.
Viron kirjallisuusviikko viikolla 7 (9.-15.2.2015) Hämeenlinnan pääkirjastossa ja
Forssan kaupunginkirjastossa. Viron kirjallisuusviikkoon liiityen saamme kirjailijavieraaksi
Raija Hämäläisen. Tilaisuus on 10.2. klo 18.00 Forssan kirjastossa ja 11.2. klo 18.00
Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa.
Ke 18.3.2015 klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous. Hämeenlinnan pääkirjaston
musiikkisalissa. Kokouksen jälkeen klo 19.00 on pienimuotoinen kuorokonsertti, jossa
esiintyy Siller-kuoron pienryhmä. Kuorossa laulavat Helsingin virolaiset johtajanaan Silver
Lumi. Hän kertoo myös toiminnasta peilaten Laulujuhliin ja Viron kuorolauluperinteeseen.
La 16.5.2015 klo 8.30 Linturetki Hattelmalanjärven lintutornille. Oppaana lintutieteilijä
Luonnontieteellisen museon eläkkeellä oleva johtaja Juhani Lokki. Opiskellaan
vironkielisiä lintujen nimiä. Jos omistat kiikarit, ota mukaan.
Elokuun lopulla tehdään retki Hietaniemen hautausmaalle Helsinkiin, jossa oppaana
Pekka Linnainen. Kierrokseen sisältyy sekä virolaisten että suomalaisten merkittävien
henkilöiden hautojen katselmus.Matkataan bussilla ja käydään syömässä jossain
mukavassa paikassa.
Syksyllä on suunnitelmissa lukupiiri, joka voisi kokoontua kirjastolla.
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Marraskuu: Virolainen jouluateria.
Joulukuu: Joululaulut viron kielellä
Osallistumiset
Paikallisseurojen neuvottelukokous on 24.-26.4.2015 Tartossa.
Matkat
31.7-2.8.2015 Leigon järvimusiikkifestivaali.
Yhteistyö
Toivotaan yhteistyön jatkuvan edelleen Militarian, Hämeenlinnan kaupungin, HämeenlinnaVanajan seurakunnan, Maahanmuuttajapalveluiden sekä Hämeenlinnan, Janakkalan että
Forssan kirjastojen kanssa. Myös uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita pyritään
löytämään.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Tuglas-seuran julkaiseman ELO-lehden toimintapalstalla tiedotetaan seuran tapahtumista.
Tiedotuskanavina ovat myös Hämeen Sanomat, Kaupunkiuutiset, Janakkalan Sanomat ja
Forssan Lehti
Sisäinen tiedottaminen
Tärkein tiedotusvälineemme jatkossa nettiyhteyden omistaville ovat kotisivut.
Tapahtumista ilmoitetaan lisäksi seuratoimintapalstalla ja menoinfossa sekä kirjeellä
jäsenille joilla ei ole nettiyhteyttä.
LOPUKSI
Seura pyrkii jatkamaan entisellä hyvällä perinteisellä linjalla mutta etsimään myös uusia
toimintatapoja jäsenten aktivoimiseksi, sillä toivomme lisää osallistujia yhteisiin
tilaisuuksiimme.
Hallitus

