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                                    Kevad tuli viimati ! 
 
Hyvät jäsenet! 
 
Viro 100 juhlavuosi on alkanut. Jo tammikuussa oli mahdollisuus 
osallistua tri Seppo Zetterbergin luennolle “Suomi 100 - Viro 100”, 
joka järjestettiin yhdessä Hämeenlinnan kansallisten senioreitten 
kanssa. 
 
Juhlavuoden ohjelma jatkuu toukokuussa “Virolaisten 
jalanjäljissä”-retkellä pääkaupunkiseudulle. Liikumme Suomen ja Viron 
historian kannalta merkittävien henkilöiden jäljillä Malmin hautausmaalla, 
Helsingin Vanhan kirkon puistossa ja Hietaniemen hautausmaalla. 
Oppaanamme on paras mahdollinen asiantuntija Pekka Linnainen.  
Retken ajankohta on lauantai 12.5. Lehdon liikenteen bussi lähtee 
Turengin linja-autoasemalta klo 8.30 ja Hämeenlinnasta Wetterhoffin 
retkipysäkiltä klo 9.00. Takaisin Hämeenlinnassa olemme noin klo 17. 
Bussimatkan ja opastuksen hinta on 25 € hengeltä. Pysähdymme 
lounastamaan ravintolassa. Ruokailu on omakustanteinen. 
Ilmoittautumiset retkelle tehdään 27.4. mennessä Arja Pietilälle puh: 045 
260 7888 tai email: arjap02@gmail.com. Retki maksetaan samaan 
päivämäärään mennessä Kanta-Hämeen Tuglas-seuran tilille: FI 53 568 
00020 109167. 
 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran sääntömääräinen vuosikokous oli 21.3.  
Hallituksesta olivat erovuorossa Satu Heinonen ja Outi Uoti. Molemman 
valittiin jatkamaan uudelle kaudelle. Järjestäytymiskokouksessa 
päädyttin jatkamaan myös entistä tehtäväjakoa. Hallituksessa ovat 
seuraavat henkilöt: Arja Pietilä, puheenjohtaja, Erkki Hapuli, 
varapuheenjohtaja, Satu Heinonen, sihteeri, Outi Uoti, taloudenhoitaja, 
varsinaiset jäsenet Kristiina Yli-Hannula ja Maarit Järveläinen sekä 
varajäsenet Pirjo Hakamäki, Tuula Ruohonen ja Tuula Myllykallio, 
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Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 
kotisivuilta osoitteesta kantahameentuglasseura.net. Sieltä löytyvät 
myös seuran toimintakertomus 2017 ja toimintasuunnitelma 2018. 
Julkaisemme siellä myös esim. jäsentiedotteita, retkiohjelmia ja 
valokuvia. 
 
Vielä tietoa vuoden muusta ohjelmastamme. 
 
Kesällä Forssan kirjaston näyttelytila Vinkkeliin on tulossa virolaista luontoa esittelevä 
valokuvanäyttely. 
 
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri on halukas jatkamaan kokoontumisia syksyllä. Kirjaston 
alkavan remontin takia etsitään uutta kokoontumispaikkaa. Lukupiiriläiset toivovat myös 
uusia osaanottajia. 
 
Kesämatka Virumaalle, “Tuttu ja tuntematon itänaapurimme Viro”, 13.-16.8 toteutetaan 
yhdessä Hämeenlinnan kansallisten senioreitten kanssa. Matka on nyt loppuunvarattu, 
mutta kiinnostuneet voivat kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja Ehti Meijelilta, puh: 0400 518 
395. 
 
Syyskuussa suunnitelmissa on DVD-elokuvien katseluilta. Saamme pääseuralta lainaksi 
mielenkiintoisia ja hauskoja filmejä, kunhan löytäisimme niille esityspaikan. 
 
Lokakuuksi suunnitellaan virolaisten viinien, siidereitten ja juustojen iltaa. Saamme 
järjestelyapua pääseurasta Tapio Mäkeläiseltä. 
 
Perinteinen ja suosittu virolainen jouluatreria järjestetään tänäkin vuonna ravintola 
Punaportilla marras- joulukuun vaihteessa.  
 
Päiväretki Helsingin Kaapelitehtaalle Martin Markkinoille järjestetään lauantaina 24.11. 
 
 
Muistattehan seurata myös Elo-lehden”Paikallisseurojen toimintaa” 
-palstaa. Lehdestä löytyy paljon tietoa myös pääseuran 
ohjelmatarjonnasta. 
 
Näkemiseni! 
 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran Hallitus 
 
 
  



 
 
 
 
 


