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Hyvät F. E. Sillanpään seuran jäsenet!

FES-seuran  kesätapahtumat  keräsivät  mukavasti  osallistujia  ja  Töllinmäen  Kesäpäivässä  saatiin 
nauttia tänä kesänä harvinaisesta ilmiöstä, auringonpaisteesta. Menneiden tapahtumien kuvasatoa 
on nähtävissä seuran internetsivuilla osoitteessa http://www.fesillanpaanseura.org/valokuvia/2012. 
Nyt on aika suunnata katseet tulevaan syksyyn ja jo ensi vuoden tapahtumiin. Vuonna 2013 tulee 
kuluneeksi  125 vuotta  F.  E.  Sillanpään syntymästä  ja  sen  kunniaksi  Myllykolun kesäteatterissa 
esitetään  FES-seuran  tuottama  näytelmä  Ihmiselon  ihanuus  ja  kurjuus.  Näytelmästä  ja  siihen 
liittyvästä tiedotustilaisuudesta on lisätietoja kirjeen alaosassa. 

Jäsenmaksut
Tiedot vuoden 2012 jäsenmaksuista tulevat tämän jäsenkirjeen liitteenä. Vuosittaisen jäsenmaksun 
suuruus vuonna 2012 on 20 euroa ja ainaisjäsenmaksun 500 euroa. 

Syyskauden tapahtumat
Syksyllä  seura  järjestää  yhteistyössä  Hämeenkyrön  kirjastotoimen  kanssa  Kirjakahviloita 
Hämeenkyrön kirjastolla  (os.  Kyrönsarventie  16).  Sunnuntaina  14.10.  klo  16 on vieraana  Panu 
Rajala.  Marraskuussa  Kirjakahvilassa  vierailee  kirjailija  Risto  Isomäki.  Päivämäärä  tarkentuu 
myöhemmin. Perinteiset  Joulukahvit järjestetään Hämeenkyrön Isopappilassa  lauantaina 15.12. 
klo  15. Luvassa  on  tasokasta  ohjelmaa  ja  jouluista  musiikkia.  Ajankohtaisimmat  tiedot  seuran 
tapahtumista löytyvät nettisivuilta.

Jäsenkirjeet
FES-seura  on  siirtymässä  sähköiseen  tiedottamiseen.  Vuoden  2013  alusta  lähetämme  paperisen 
jäsenkirjeen  vain  sitä  erikseen  pyytäville  (pyynnöstä  voi  ilmoittaa  sihteerille).  Ilmoitathan 
ajantasaisen sähköpostiosoitteesi sihteerille vuoden loppuun mennessä. 

Myllykolun näytelmä
Kesällä  2013  Myllykoulun  kesäteatterissa  esitetään Ihmiselon  ihanuus  ja  kurjuus,  jonka  on 
Sillanpään romaanin pohjalta sovittanut Panu Rajala. Ohjaajana on Marko Saario. Esitykset ovat ke, 
to  ja  su  27.6.-4.8.2013.  Näytelmästä  järjestetään  avoin  tiedotustilaisuus  la  22.9.  klo  13 
Hämeenkyrön kansalaisopiston musiikkiluokassa (os. Kyrönsarventie 16). Näytelmään etsitään 
innokkaita  näyttelijöitä  ja  talkoolaisia.  Talkooapua  kaivataan  muun  muassa  lipunmyyntiin, 
kahvioon,  parkkipaikkaopastukseen  ja  lavasteiden  rakentamiseen.  Kaikki  näyttelemisestä  tai 
talkootöistä kiinnostuneet ovat tervetulleita tiedotustilaisuuteen. Jos tuolloin ei pääse paikalle, voi 
ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan Jussi Niinenmaahan (yhteystiedot alla).

Kaunista ja kulttuurintäyteistä syksyä!
F.E. SILLANPÄÄN SEURAN JOHTOKUNTA

Jussi Niinenmaa                                   Johanna Helminen
puheenjohtaja, p. 040-732 2996 sihteeri, p. 050-355 9536
niinenmaa(ät)gmail.com   johanna.m.helminen(ät)gmail.com                              
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