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Kuulakasta syksyä, rapsakkaa lehtien kahinaa ulkoilun kera! 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
 
Monimuotoinen tapahtumien kesä on jäämässä taakse. Erilaisista rajoituksista huolimatta 
saimme nauttia yhdistyksemme tapahtumista, pienistä matkailuista kulttuurin piiriin. 
Nyt on taas aika katsoa tulevaan vuoteen – mitä se meille sitten mahdollistaakaan. 
Rohkeasti mutta turvallisesti suunnitellaan tulevia tapahtumia, toivotaan niiden 
toteutumista jollakin tavalla. Pidetään yhteyttä ja huolta omasta ja toistenkin terveydestä. 
Jaksetaan valoisalla mielellä kohti kevättä ja uusia tuulia. 
Teille kaikille lämpimät terveiseni, Maire Rissanen, puheenjohtaja 
 
Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 2020 
Hämeenlinnan Kansallisen kulttuuriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään torstaina 26.11.2020 kello 17.00 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Leino-
salissa, os. Lukiokatu 2, 13100  Hämeenlinna. Kokouksessa käsitellään mm. tulevan 
vuoden toimintasuunnitelma  ja  talousarvio sekä valitaan toimihenkilöt. 
Tervetuloa! 
 
Tulevaa toimintaa 
 
Marraskuu 

Syyskokous torstaina 26.11. kello 17.00, katso ystävällisesti yllä. 
 
Hämeenlinnan kaupunginorkesterin konsertti sunnuntaina 29.11. kello 
15.00 Vanajan kirkossa, ohjelmamaksu á 20 €. 
 

Joulukuu 
Hämeenlinnan kaupunginorkesterin joulukonsertti keskiviikkona 23.12. 
kello 19.00 Janakkalan Pyhän Laurin kirkossa, os. Hakoistentie 345, 14240 
Janakkala. 
 Jouluisissa tunnelmissa ovat mukana myös Hannu Lehtonen, saksofoni ja 
Janne Hovi, piano. Ohjelmamaksu á 10 €. Konserttiin pääsee myös bussilla 
Wetteriltä kello 18.15, paluu konsertin jälkeen, maksu á 10 € kerätään 
bussissa. Jos tarvitset bussikuljetusta, ilmoittaudu tiistaihin 15.12. mennessä 
sirkus.mattila@elisanet.fi tai 050 3543 823. 
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Tammikuu 

Taideretki Helsinkiin tiistaina 12.1.2021, max. 30 henkilöä. Lähtö Wetteriltä 
kello 8.15. 
 Ensin tutustumme Didrichsenin Museossa Vincent Van Goghin ”Tie 
taiteilijaksi”-näyttelyyn. Opastukset kello 10.00/15 hlö ja kello 11.00/15hlö. 
Lounaan jälkeen siirrytään Ateneumiin tutustumaan taidemaalari Magnus 
Enckellin 150-vuotisjuhlavuoden näyttelyyn. 
Matkan hinta sisältää museomaksut, opastuksen Didrichsenin Museolla, 
lounaan ja bussikuljetuksen, siis  59,50 € ilman Museokorttia ja 30,50 € 
Museokortilla. 
Sitovat retki-ilmoittautumiset Sirkukselle  maanantaihin 21.12.20  mennessä 
sirkus.mattila@elisanet.fi tai 050 3543 823. 
 

Helmikuu 
Kevätkokous torstaina 25.2.2021 kello 17.00-19.00 Wisahovissa, os. 
Kanakouluntie  5, 13100 Hämeenlinna.  Kokouksen jälkeen talon emäntä Tuija 
Tunturi esittelee Wisahovia. Tähänkin tapahtumaan ilmoittautumiset 
Sirkukselle maanantaihin 15.2.2021 mennessä. 
 

Huhtikuu 
Luontoretki Evon luontokeskukseen torstaina 22.4.2021. Lähtö Wetteriltä 
kello 10.00 Pekolan bussilla,  n. 5 kilometrin vaellus oppaan johdolla ja 
tutustuminen Evokeskukseen sekä lounas. Paluu noin  kello 15.00. 
Varusteina sään mukainen vaatetus, tukevat jalkineet, varalta sadeviitta tms. 
ja ennen kaikkea iloinen retkimieli. Tarkemmat ilmoittautumistiedot tulevat 
alkuvuoden jäsentiedotteeseen.  Retken arvioitu hinta on noin 25 €.  
 

Tapahtumistamme voit lukea myös kotisivuiltamme osoitteessa https://hml-
kulttuuriyhdistys.yhdistysavain.fi. 
 
Retkemme ja muut tapahtumat toteutetaan koronan ehdoilla, turvallisesti ja tarkasti 
annettuja ohjeistuksia noudattaen. Tervetuloa mukaan! 
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