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Hyvät jäsenet

Juhlavuosi 2017 on alkanut. Monet ovat ehkä jo ehtineetkin osallistua johonkin 
Suomi 100-juhlavuoden tilaisuuteen. Myös Virossa juhlitaan Suomen 100-
vuotisjuhlia koko vuoden ajan. Juhlat huipentuvat siellä 10.6. järjestettävään suureen 
ulkoilmakonserttiin. Se pidetään virolaisille tärkeällä ja arvokkaalla paikalla,  
Vapaudenaukiolla Tallinnassa. Suomi 100-konsertissa esiintyy yhdeksän suomalaista 
ja yhdeksän virolaista artistia. Samana päivänä Telliskiven alueella järjestetään 
suuri kalaruoka ja -taidefestivaali, jonka teemana on Suomi.

Vuosi 2018 on puolestaan Viro 100-juhlavuosi. Suomi 100- Viro 100-toimikunta on 
suunnitellut paljon yhteisiä projekteja ja tapahtumia, joissa juhlitaan molempia 
maita. Esimerkiksi ensi kesänä aloitetaan suuri yhteinen valokuvauskilpailu ”100 
hetkeä” yhteistyössä Postimees-lehden ja Helsingin Sanomien kanssa. Ideana on,  
että suomalaiset kuvaavat virolaisia ja virolaiset suomalaisia. Marraskuussa 
voittajakuvat ovat näytillä Viru-keskuksessa ja Helsingissä Sanomatalossa.  
Valokuvaajat,nyt kameran ja ajan kanssa Viroon retkeilemään!

Suomessakin on kevään kuluessa Viron ystäville mielenkiintoista kulttuuritarjontaa. 
Viro-instituutti järjestää Viro-viikot Espoon kaupunginteatterissa 2.-11.3.. Siellä  
nähdään Endla-teatterin ja Tallinnan kaupunginteatterin vierailunäytäntöjä.
Katso tarkemmin: ELO-lehti 1/2017 tai Viro-instituutin verkkosivut www.viro-
instituutti.fi.

Kanta-Hämeen Tuglas-seuran kevään tapahtumia

Lukupiiri jatkaa Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa. Ensimmäinen 
kokoontuminen olikin jo tammikuussa. Jatketaan edelleen keskiviikkoisin, mutta 
huomaa muuttunut kellonaika. Se on klo 17.30-19.00. Seuraavat kokoontumiset:
15.2., 15.3. ja 12.4. Helmikuun lukupiiri on yhdistetty virolaisen kirjallisuusviikon 
kirjallisuusiltaan. Suositellaan luettavaksi Sanna Immasen kääntämiä teoksia, joita 
ovat mm. Maimu Bergin ”Muotitalo”, Andrei Hvostovin ”Sillamäen 
kärsimysnäytelmä” ja Imbi Pajun ”Suomenlahden sisaret”.

Vierailu Lunnikiven kivigalleriaan torstaina 26.1. klo 18.00. Opettaja Pekka 
Lunnikivi kertoo aiheesta: ”Mitä kivet ja fossiilit kertovat maapallosta ja sen 
asukkaista”. Tutustutaan myös kivi- ja hyönteisnäyttelyyn. Ilta on kahvitarjoiluineen 
ilmainen yhdistyksen jäsenille. Osoite: Idänpääntie 6, Hämeenlinna

Kirjallisuusilta virolaisen kirjallisuuden viikkoon 13.-17.2. liittyen. Saamme Kanta-
Hämeeseen vieraaksi kääntäjä Sanna Immasen. Tilaisuus on Forssan kirjastossa 
14.2. klo18.00 ja Hämeenlinnan pääkirjastossa 15.2. klo 17.30. HUOM! Nämä 

http://www.viro-instituutti.fi/
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päivämäärät olivat ELO-lehdessä 1/17 väärässä järjestyksessä!

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa 
15.3. klo 16.30.
Kokouksen jälkeen on yleisöluento klo 17.30. Heikki Rausmaa luennoi aiheesta:
”Katsaus Suomen ja Viron välisiin taloussuhteisiin”.

Kesämatka Latviaan ja Viroon 5.-9.6. Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenet voivat 
osallistua Hämeenlinnan kansallisten senioreitten ”Jääkärimatkalle”. Matkan aiheena 
ovat Suomen jääkärit Latviassa, Viron Vapaussotaan osallistuneet suomalaiset, viime 
sodan ”Suomen pojat” ja Viron metsäveljet. Matkan hinta on 625 euroa, yhden 
hengen huonelisä 125 euroa. Matkan hintaan sisältyy: kuljetukset – oma bussi koko 
matkan, laivaliput, aamiainen laivassa, majoitukset aamiaisineen, 4 lounasta, 4 
illallista, opas Tallinnasta Tallinnaan sekä ohjelman mukaiset sisäänpääsymaksut ja 
opastukset. Sitova ilmoittautuminen Ehti Meijelille 5.4. mennessä.
ehti.meijel@gmail.com tai puh. 0400518395. Nimi, syntymäaika, mahdolliset 
allergiat ilmoitettava. Matka maksetaan tilille PS Bussi oy FI14 5092 3020 0646 65,
viitenumero 93916606, eräpäivä 5.4.2017.
Matkan ohjelma löytyy Hämeenlinna kansallisten senioreitten sivuilta: 
https://hameenlinna.senioriyhdistys.fi

Muistathan seurata ajankohtaisia ilmoituksiamme tapahtumista ELO-lehden
numeroista Paikallisseurojen toimintaa-palstalta ja kotisivuiltamme 
www.kantahameentuglaseura.net

Lämpimästi tervetuloa tapahtumiin!

Hallitus
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