Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

Toimintasuunnitelma 1.1.2013 – 31.12.2013
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.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.
Jäsenistö
Jäsenmäärän kasvuun pyritään vaikuttamaan hyvillä tapahtumilla ja matkoilla sekä
tiedottamalla toiminnastamme.
TALOUS
Seuran talous perustuu pääosin jäsenmaksutuloihin. Taloudelliset resurssit otetaan
kaikessa toiminnassa huomioon.
TOIMINTA
Kevät 2013
Su 10.2. klo 14.30-16.00 ARX-talo 1.kerros. Luento- ja keskustelutilaisuus Suomen ja
Viron kulttuurien eroavaisuuksista. Luennoitsijana ja keskustelun johdattelijana Tuglasseuran kieltenopettaja Helja Kirber. Hän opettaa kuulijoita havainnoimaan ja ymmärtämään
maittemme kulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä, käyttäytymismalleja ja eroavaisuuksia.
Kahvitarjoilu.
Ti 19.2. klo 18.00. Forssan kaupunginkirjasto. Tuglas-seuran kulttuurisihteeri,
matkanjohtaja Tapio Mäkeläinen kertoo Kuressaaresta ja Pärnusta sekä uusista näitä
kaupunkeja esittelevistä matkaoppaistaan. Illan ohjelmassa on lisäksi diashow Toomas
Tuulin valokuvista Pärnusta ja Kuressaaresta.
Ti 19.3. klo 17.00. Sääntömääräinen vuosikokous Hämeenlinnan pääkirjaston
musiikkisalissa. Hallituksesta ovat erovuorossa varsinaiset jäsenet Anneli Lahdensuo ja
Kaija-Leena Piipari sekä varajäsen Jussi Kataja. Kahvitarjoilu ennen kokousta.
Kokouksen jälkeen klo 18.00 Tuglas-seuran toiminnanjohtaja Jaana Vasaman aiheena on
Perunasalaattia ja piparjuurta - suomalaisia näkökulmia Viroon ja virolaisuuteen.
To 11.4. klo 17.00 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston musiikkisali. Kirjailija, suomentaja
Juhani Salokannel luennoi Jaan Krossin kirjasta Tahtamaa. Vuonna 2001 ilmestynyt
Tahtamaa jäi Krossin viimeiseksi romaaniksi, ja se oli samalla ensimmäinen, jonka
tapahtumat sijoittuvat nykyaikaan, Viron uuden itsenäisyyden ajan vuosiin. Kirja on
julkaistu suomeksi vuonna 2012. Suom. Jouko Vanhanen, Moreeni 2012 336 s.
Tahtamaa (nimi on sama viroksi ja suomeksi) viittaa Saarenmaan rannikolla sijaitsevaan
maatilaan. Tahtamaa ei ole kuitenkaan mikä tahansa rämettynyt maatilkku. Sen rannoilla
muhi virolaisittain valtava omaisuus, miljoona tonnia tulevan mutakylpylän raaka-ainetta.
Romaani tuo esille omintakeisen vertauskuvan Viron menneisyydestä ja tulevaisuudesta
sekä Saarenmaan roolin muuttumisesta.
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Keskustelupiiri Jututuba kokoontuu torstaisin kerran kuukaudessa kevätkaudella ja jatkaa
syksyllä myöhemmin ilmoitettavina aikoina.
Luonnonkaunis ja iloinen Etelä-Viro, Setumaa, Vorumaa ja Tarton kaupunki
2 - 5. 08. 2013. Matkaohjelma löytyy kotisivuilta.
Syksy 2013
Syyskuu: Virolaisen ruoan kurssi yhteistyössä Etelä-Hämeen Marttojen kanssa. Mukaan
pyydetään Järvi Lipastia Tuglas-seurasta opastamaan virolaisten ruokien valmistamisessa.
Lokakuu: Virolainen musiikkitapahtuma.
Marraskuu-Joulukuu: Etelästä tuulee-näyttely on suuri virolaisten kuvittajien kiertonäyttely
oheistapahtumineen. Näyttely on Hämeenlinnassa 11.11.- 31.12. Paikkana on

Lastenkulttuurikeskus ARX.
Marraskuu: Virolainen jouluateria.
Joulukuu :Joululaulut viron kielellä.
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 ja Kaupunkiuutiset.
Sisäinen tiedottaminen
Tärkein tiedotusvälineemme jatkossa nettiyhteyden omistaville ovat kotisivut.
Tapahtumista ilmoitetaan lisäksi seuratoimintapalstalla ja menoinfossa sekä kirjeellä
jäsenille joilla ei ole nettiyhteyttä.
LOPUKSI
Tulevan toimintavuoden aikana seura pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä
jatkamaan entisellä hyvällä perinteisellä linjalla mutta etsimään myös uusia toimintatapoja
jäsenten aktivoimiseksi, sillä toivomme lisää osallistujia yhteisiin tilaisuuksiimme.

Talousarvio vuodelle 2013
Tulot
Jäsenmaksut
Avustukset
Muut tuotot
Yhteensä

2400.00 €
400.00 €
500.00 €
3300.00 €

Menot
Matkakulut
Kokouskulut
Toimistokulut
Tilaisuudet

Hallitus

800.00 €
500.00 €
500.00 €
1500.00 €
Yhteensä 3300.00 €

