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HYVÄT F. E. SILLANPÄÄN SEURAN JÄSENET!

Vuosi on vaihtunut ja uusi vuosi on tuo mukanaan taas monia kulttuurintäyteisiä tapahtumia. 
Kuluneen  vuoden  aikana  FES-seuran  jäsenet  vierailivat  muun  muassa  Tuusulanjärven 
maisemissa  ja  tekivät  historiallisen  matkan  Taatan  jalanjäljille  Islantiin.  Tuttuun  tapaan 
nautittiin myös Töllinmäen kesäpäivästä ja Joulukahveista Hämeenkyrössä ja kuultiin montaa 
kiinnostavaa kirjailijavierasta Kirjakahvilassa. Lisäksi Töllinmäessä talkoiltiin ahkerasti ja seura 
sai uudet nettisivut. Internetsivuilta löytyvät ajankohtaisimmat tiedot seuran tapahtumista ja 
kuvia menneistä tilaisuuksista (osoitteessa  http://www.fesillanpaanseura.org).  FES-seura on 
näkyvillä  myös  sosiaalisessa  mediassa,  ja  seurallamme  on  oma  Facebook-profiili,  johon 
kannattaa myös tutustua. 

Kirjakahvila su 15.1. klo 16 Hämeenkyrön kirjastossa (Kyrönsarventie 16)

FT Hannu  Syväoja kertoo  tuoreesta  esseekokoelmastaan  Finnen  ja  Sillanpään  lumoa.  
Kulttuuritarinaa Tampereen tienoilta.

Retki Päivälehden museoon Helsinkiin la 4.2.

Meillä  on  tilaisuus  tutustua  Päivälehden  museoon,  sen  monipuoliseen  journalismin 
kokoelmaan  sekä  näyttelyyn  "Lehtimies  Juhani  Aho"  lauantaina  4.2.  klo  14. 
Kokoontuminen  museossa  (Ludviginkatu  2-4)  Helsingissä.  Museonjohtaja  Saila  Linnahalme 
kertoo museosta, ja vapaan kiertelyn jälkeen voimme seurata klo 15 Museoteatterin esitystä 
Juhani Ahon ajoista. Tilaisuus kokonaisuudessaan kestää noin 1,5 tuntia. Retken yhteydessä 
on myös tilaisuus keskustella ja ideoida tulevan Sillanpään juhlavuoden 2013 tapahtumista 
(ks. alla). Retkelle ei järjestetä erillistä kuljetusta. Ilmoittautumiset retkelle seuran sihteerille 
Johanna Helmiselle viimeistään pe 27.1. sähköpostitse johanna.m.helminen(ät)gmail.com tai 
arkisin klo 15 jälkeen p. 050 3559536.
.

FES 125
Tämän vuoden aikana F. E. Sillanpään Seura alkaa valmistella tulevaa FES 125 -juhlavuotta, 
jota  vietetään  vuonna  2013.  Toivomme  teiltä  seuran  jäseniltä  ideoita  ja  ehdotuksia 
juhlavuoden tapahtumien ja ohjelmien osalta. Tavoitteena on saada Suomen ainoalle Nobel-
kirjailijalle  yhä  laajemmin  näkyvyyttä  sekä  pitää  yllä  ja  herättää  uuttakin  kiinnostusta 
Sillanpäätä ja hänen tuotantoaan kohtaan. Ideoitanne voitte kertoa joko puheenjohtajalle tai 
sihteerille  (yhteystiedot  kirjeen  alaosassa)  tai  seuran  sähköpostiosoitteeseen 
info(ät)fesillanpaanseura.org.
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