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Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenet

Jäsenkirje syksy 2021

Keväällä jouduimme pandemian johdosta peruuttamaan suunnitellut tilaisuutemme.
Erityisesti harmitti huhtikuulle suunnitellun seuran 20-vuotisjuhlan peruuntuminen. Sitäkin
suuremmalla ilolla valmistelemme nyt lauantaina 6.11. pidettävää lämminhenkistä seuramme
jäsenille tarkoitettua juhla- ja tapaamisiltapäivää. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee
Pyhäinpäivästä huolimatta mukaan.
Keväällä pidettävän sääntömääräisen vuosikokouksen suunniteltua ajankohtaa siirrettiin
useampaan kertaan tuonnemmaksi, kun tilanne Kanta-Hämeessä vain paheni. Emme
mitenkään halunneet pitää kokousta verkossa tai hybridinä. Halusimme tarjota jäsenillemme
mahdollisuuden toistemme tapaamiseen ja perinteiseen vuosikokousluentoon. Niinpä
vuosikokous siirtyi syyskuuhun. Ratkaisu oli oikea, sillä vuosikokouksessa oli aiempiin
vuosiin nähden runsaasti väkeä ja tri Seppo Zetterbergin kiinnostava luento oli
yleisömenestys. Seuran hallitus oli keväällä kokouksessaan päättänyt ehdottaa
vuosikokoukselle, että hallitus jatkaisi nykyisessä kokoonpanossa kevään 2022
vuosikokoukseen saakka. Tämä vahvistettiin vuosikokouksessa. Ainoastaan
kuolemantapauksen johdosta avoimeksi jäänyt varajäsenen paikka täytettiin.
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran hallitus:
Arja Pietilä, puheenjohtaja
email; arjap02@gmail.com
puh: 045 260 7888

Sirkka Halla, varapuheenjohtaja
email: sirkka.halla@fimnet.fi
puh: 050 549 4815

Satu Heinonen, sihteeri
email: saagasatu@gmail.com
puh: 050 544 5822

Anja Orvola, taloudenhoitaja
email: anja.orvola@fimnet.fi
puh: 050 404 8428

Ritva Keranto, varsinainen jäsen
email: ritva.keranto@gmail.com
puh: 050 369 6671

Maija-Liisa Kakko, varsinainen jäsen
email: maijaliisa.kakko@gmail.com
puh: 040 703 6869

Tuula Ruohonen, varajäsen
email: tuulam.ruohonen@gmail,com
puh: 050 549 5674

Marja-Leena Lampola, varajäsen
email: marjaleena.lampola@gmail.com
puh: 050 304 0957

Riitta Takkula-Ollila, varajäsen
email: riittatakkulaollila@gmail.com
puh: 040 530 9619

Kaavio Hallituksen jäsenistä sekä muista valituista toimihenkilöistä on nähtävissä
yhdistyksen verkkosivuilla “jäsenasiaa”-kohdassa. Siellä on nähtävissä myös yhdistyksen
toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021. Osoite:
www.kantahameentuglasseura.net.
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Olemme iloisia siitä, että voimme pitkästä aikaa tarjota jäsenistölle juhlahetkiä mukavan
yhdessäolon merkeissä. Harmiksemme Tuglas-seura perui Martin markkinat Helsingissä
vielä tänä syksynä. Ensi syksynä markkinat on melkoisella varmuudella luvattu ja teemana
on silloin Saarenmaa ja Hiidenmaa. Retken Espoon taidemuseo Emmaan Kondrad
Mägi-näyttelyyn järjestämme 15.1.2022. Syksyn kahteen juhlaan kutsut ja
ilmoittautumisohjeet ovat tässä.

Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 20-vuotisjuhla
Juhlapaikka on Wetterhoff-talon kokoustila Wanha Kutomo, Palokunnankatu 9,
Hämeenlinna.
Juhla on lauantaina 6.11. alkaen klo 14.
Ohjelmassa on Kanta-Hämeen Tuglas-seuran puheenjohtajan Arja Pietilän tervetulosanat
ja katsaus seuran historiaan. Muistamme erityisesti seuran perustajajäseniä.
Tuglas-seuran toiminnanjohtaja Jaana Vasama puhuu aiheesta: “Kulttuuriyhteistyö mahdollisuuksien valtameri”.
Suomen Viron suurlähettiläänä toiminut diplomaatti Kirsti Narinen kertoo
kokemuksiaan Suomen ja Viron suhteista.
Yhteislaulua Sanniella Luukkaisen ja Olli Koskelan säestämänä. Jos sinulla on
laulukirja 100 laulua - 100 laulu, niin ota mukaan. Monisteitakin on saatavana.
Nautimme täytekakkukahvit ja rupattelemme ja ideoimme tulevaa toimintaa.
Tilaisuus on jäsenillemme avekkeineen ilmainen, mutta järjestelyjen takia pyydämme
ilmoittautumisia 31.10. mennessä Arja Pietilälle tai vastauspostina Satu Heinoselle
(yhteystiedot sivulla 1.)
Virolainen jouluateria/ pikkujoulu
Vietämme perinteistä pikkujouluamme kahvila-ravintola Punaportilla
(Hattelmalantie 25, Hämeenlinna) keskiviikkona 1.12. klo 18.
Herkuttelemme virolaisen keittiön jouluherkuilla.
Trubaduuri Markku Huumarsalo esiintyy.
Ilmoittautumiset ja maksut, 30 €, yhdistyksen tilille pyydämme 22.11.
mennessä.
Ilmoittautumiset Arja Pietilälle, maksut Kanta-Hämeen Tuglas-seuran
tilille: FI53 568 00020 109 167.
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