
 

Hämeenlinnan Kansallinen Kulttuuriyhdistys  ry 

     JÄSENKIRJE 1/2021 

Kevään valo ja aurinko on jälleen kanssamme, herätään uuteen vuodenaikaan 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
Pandoran lippaasta viimeiseksi jää toivo, meillekin usko tulevaisuuteen, pois koronan varjosta. 
Kyllä me selviämme jatkossakin, yhdessä tehden ja hetkistä nauttien. 
Tällä jäsenkirjeellä tuomme tiedoksenne suunnitelmia tulevalle kaudelle. Uskomme vahvasti, että  
voimme toteuttaa asioita monella tavalla, olosuhteet huomioiden. 
Tervetuloa mukaan tapahtumiin, kera ystävienkin. 
Kevätterveisin Maire Rissanen, puheenjohtaja 
 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin koronarajoituksin 25.2.2021 Wisahovissa. 
Kokouksen jälkeen Jutta Äijälä esitteli Hämeenlinnan Teatterin historiaa ja tulevaa toimintaa. 
Korona rajoittaa varsinaisia esityksiä keväällä, mutta toivomme pääsevämme teatteriimme 
turvallisesti aikanaan.  
 
 
Jäsenmaksu 2021 
Kevätkokouksen jälkeen hallitus teki päätöksen, että kuluvan vuoden jäsenmaksua (15 €) ei peritä. 
Toimintamme jää suunniteltua vähäisemmäksi. Vapaaehtoisesti maksun saa maksaa tilille 
Hämeenlinnan Kansallinen Kulttuuriyhdistys FI69 5680 0040 2403 56. Viestiin maksajan nimi 
(nimet). 
 
 
Hallitus 
Maire Rissanen, puheenjohtaja 
Seija Raatikainen, varapuheenjohtaja 
Terttu Selovaara, sihteeri 
Sirkus Mattila, tapahtumavastaava 
Jarmo Vainio, tapahtumavastaava 
Henrietta Ingman, taloudenhoitaja ja jäsensihteeri 
Sirkka Hutu, jäsen 
 
Toiminnan aihioita kuluvalle vuodelle 
 
Hyvät jäsenet, sopisiko ohjelmaanne Ateneum ja Ilja Repinin näyttely! 
Suunniteltu ja varattu matka Helsinkiin on keskiviikkona 18.8.2021, lähtö Hämeenlinnasta kello 
9.15. 
Mukaan mahtuu max 30 osallistujaa. 
Meille on varattu Ilja Repinin näyttelyintro Ateneum-salissa klo 11.15 sekä sen jälkeen 
3.kerroksessa omatoiminen tutustuminen Repinin taiteeseen. 
Ateneumista siirrytään tutustumaan uusittuun Hotelli Sokos Vaakunaan, missä lounastamme. 
Retken tarkemmat tiedot sekä hintatiedot vahvistuvat kesään mennessä. Yhdistyksen jäsenet 
voivat ilmoittautua ennakkoon: Sirkus Mattila, sirkus.mattila@elisanet.fi, 050 3543823 
Noudatamme turvallisuusohjeita matkan onnistumiseksi. 

mailto:sirkus.mattila@elisanet.fi


Muita ajatuksia kuluvalle kaudelle 
 
Retki Evon luontokeskukseen on ajatuksissamme. Menisimme bussilla, vaeltaisimme sopivasti ja 
nauttisimme retkilounasta mahdollisin järjestelyin. Tästäkin lisätietoa aikanaan, kun koronan 
sallimista olosuhteista on saatu varmuutta. 
 
Forssan Mykkäelokuvafestivaalikin on kiintoisa kokemus, ajoittuisi elo-syyskuun vaihteeseen. 
 
Hämeenlinnan Teatterin ohjelmistoa ja aikataulutuksia seuraamme. Otetaan koppi sieltäkin sitten, 
kun mahdollista. 
 
Mielenkiintoinen ”Tunturien tarina” odottelee Bio Rexissä elokuvana toivottavasti kuluvalla 
kaudella. Seuraamme tilannetta ja varaamme näytäntöpaikkoja sinnekin aikanaan. 
 
Tapahtumista ja muistakin tiedotettavista asioista löytyvät tiedot yhdistyksemme kotisivulta: 
https:/hml-kulttuuriyhdistys.yhdistysavain.fi 
Ottakaa yhteyttä, laittakaa viestejä, kiitos. 
 
 
Toivotamme kaikille terveyttä, sitkeyttä, toivoa ja iloa keväälle ja kesälle! 
 
Hallitus 
 


