
Hallinto
F. E. Sillanpään Seuran puheenjohtajana toimi Panu Rajala,  varapuheenjohtajana Jussi Niinenmaa ja sihteerinä 
Marja Lepola. Johtokuntaan kuuluivat lisäksi varsinaisina jäseninä Vilho Ponkiniemi, Vilma Tala ja Teppo Tammi 
sekä varajäseninä Tommi Ala-Helle, Pertti Haavisto ja  
Juha Hätönen. Johtokunnan kokouksia oli 15, lisäksi 
kaksi sähköpostikokousta.

Seuran rahastonhoitajana toimi Tapio Pihlajaniemi.

Toiminnan tarkastajina olivat Jussi Viitala ja Pirkko Mel-
va. Heidän varajäseninään toimivat Kaija Viitala ja Heli-
nä Akkanen. Pertti Haavisto ylläpiti seuran kotisivuja ja 
Facebook-profi ilia.

Seuran tuottaman, kesällä 2017 toteutetun Sillanpää-
oopperan tuottajana, tiedottajana ja toiminnanjohta-
jana toimi Vilja Pylsy.

Jäsenet
Toimintakauden vaihtuessa seuraan kuului 270 jäsen-
tä. Vuosijäsenmaksun suuruus oli 20 euroa ja ainaisjä-
senmaksun 500 euroa. Seuran jäsenille lähetettiin nel-
jä jäsenkirjettä. Jäsenistöön pidetään yhteyttä seuran 
Facebook- ja nettisivujen kautta, lähettämällä jäsen-
kirjeitä ja ilmoittamalla paikallislehdessä.

Jäsenistölle pidettiin informaatiotilaisuus 29.8. oop-
peran jatkosuunnitelmista ja seuran osuudesta niihin.

Töllinmäki
Kesällä 2017 kirjailijakoti Töllinmäkeä pidettiin yleisöl-
le avoinna  juhannuksesta elokuun puoliväliin viikon-
loppuisin klo 12–18. Lisäksi museo oli auki oopperan 
esityspäivinä. Museon oppaana toimi Justiina Räikkä. 
Museon kävijämäärä lisääntyi huomattavasti, sillä mo-
net oopperavieraat tutustuivat myös Töllinmäen mu-
seoon. Museo siivottiin talkoilla 5. toukokuuta.
Töllinmäki oli avoinna Vanhat talot  -tapahtuman aika-
na. Siellä on käynyt myös monia oppilasryhmiä.
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Koskilinna
Kyröskoskella sijaitsevan Koskilinnan päätoimijoina ovat kuluneen toimintavuoden aikana olleet Hämeen-
kyrön Näytelmäseura ja F.E.Sillanpään Seura. Tiloja käytetään seurojen omiin tilaisuuksiin ja vuokrataan ul-
kopuolisille. Kesällä Koskilinnassa oli mm. oopperan ensi-illan kutsuvierastilaisuus, karonkka ja myöhemmin 
syksyllä vielä talkoolaisten kiitosjuhla.  http://www.koskilinna.fi/

Seuran vuotuiset tapahtumat
30.4.  F. E. Sillanpään patsaan vappulakitus
Yhteiskoulun puistossa sijaitseva Heikki Nie-
misen tekemä Sillanpään rintakuva sai yli-
oppilaslakkinsa tällä kertaa kylmien tuulten 
puhaltaessa läpi lumisen maiseman. Patsaan 
lakittivat abiturientit Sara Majamaa ja Toni-Iiro 
Virkki.
Paikalle oli kylmästä ilmasta huolimatta ko-
koontunut liki 100 henkilöä. Anssi Hirvonen 
piti puheen ja VPK:n soittokunta säesti yhteis-
lauluja. Seura tarjosi perinteiseen tapaansa 
paikalla olijoille lasillisen kuohuviiniä.

9.7.  Töllinmäen kesäpäivä, Töllinmäki
Töllinmäen kesäpäiviin osallistui monikymmenpäinen joukko. Tilaisuuden pääesiintyjänä oli Sillanpää-oop-
perassa ikääntynyttä Sillanpäätä esittävä Sauli Tiilikainen. Hän kertoili oopperasta ja omasta laulajan urastaan. 
Lisäksi hän lauloi Marja-vaimonsa säestyksellä. Johtokunnan jäsen Tommi Ala-Helle huolehti kahvitarjoilusta.

9.12.  Joulukahvit, Koskilinna
Seuran järjestämä, jo perinteeksi muodostunut  joulu-
kahvitilaisuus pidettiin 16.12. Koskilinnassa. Tilaisuu-
teen osallistui 50 vierasta.
Tietokirjailija Milla Peltonen kertoi suhteestaan Hä-
meenkyröön ja Sillanpäähän otsikolla Milla ja Frans. 
Tilaisuudessa esiintyi myös Johannes Raitjoki, laulu. 
Yhteislauluja säesti Sylvia Pinola.

Tilaisuus päättyi perinteiseen nauhalta kuultuun  
Taatan joulusaarnaan.



Muu seuran toiminta
1. Sillanpää-ooppera

Seuran suuri ponnistus oli sen tuot-
tama Seppo Pohjolan säveltämä 
Sillanpää-ooppera, jonka ensi-ilta oli 
22.7.2017 Myllykolussa. Libreton oop-
peraan on kirjoittanut seuran puheen-
johtaja Panu Rajala. Oopperan taiteel-
lisena johtajana toimi Waltteri Torikka 
ja toiminnanjohtajana Vilja Pylsy.

Sillanpään seuran johtokunta vastasi 
oopperassa monista käytännön jär-
jestelyistä, kuten esiintyjien asuntojen 
asumiskuntoon laittamisesta, kahvi-
osta yhdessä Marianne Majaveden 
kanssa, talkoolaisten (keittiö, siivous, 
järjestysmiehet, pysäköinti, lastenhoi-
to) rekrytoinnista ja näiden työvuo-
roista, alueen ympärivuorokautisesta 
vartioinnista, siivouksesta, miljöön 
kunnossapidosta, alueen saattamises-

ta esityskuntoon ja rakenteiden pur-
kamisesta.

Ooppera oli menestys niin taiteellises-
ti kuin taloudellisestikin. Se valittiin 
Aino-gaalan järjestämässä Vuoden 
oopperatulokasäänestyksessä kol-
manneksi. Lisäksi taiteellinen johtaja 
Torikka sai Vuoden ilmiö -palkinnon 
Aino-gaalassa. 

Esityksiä oli 10 ja katsojia 5500. Katso-
jat olivat tyytyväisiä oopperaan, sen 
järjestelyihin ja talkoolaisten ystävälli-
syyteen, avuliaisuuteen ja iloisuuteen. 
Katsojien viihtyisyyttä lisäsi myös kun-
nan katsomoon hankkima katos, joka 
tuli tarpeelliseksi viimeisen näytöksen 
kaatosateessa.

Seura teki oopperan päätyttyä sopi-
muksen Torikan edustaman yrityksen 
Waudewaun kanssa esitysoikeuksien 
siirtämiseksi myöhemmin perustetta-
valle Hämeenkyrön FEStiwaalit -nimi-

selle yhdistykselle. Sillanpään Seura 
vuokrasi Myllykolun toukokuusta lo-
kakuun loppuun.

Seura sai ponnisteluistaan oopperan 
toteuttamiseksi Tampereen Kulttuu-
riyhdistyksen myöntämän Kulttuuri-
kukkasen.

Ensi-illan tunnelmissa Panu Rajala ja Vilja Pylsy.

Oopperassa kävi myös presidentti Tarja Halonen. Talkooväki teki tärkeää työtä.

Waltteri Torikka karonkassa.



2. Talkoojuhla

Seura järjesti kiitoksena talkoolaisten suuresta panoksesta heille juhlan Koskilinnassa 16.12. Mukana oli 50 
talkoolaista. Illan aikana palattiin vielä hetkeksi kuluneen kesän oopperaan kuvin ja sanoin. Musiikista vastasi 
Johannes Raitjoki ja maittavasta jouluateriasta pitopalvelu Marja-Leena.

Talkoolaiset saivat ”Työtodistuksen” ja oopperasuklaan Kiitos-version.

3. Töllinmäessä korjattiin riukuaitaa. Osaran Maatalousoppilaitoksen oppilaat tekivät sitä oppilastyönä, joten 
seuralle ei tullut kustannuksia

4. Nimikot tekivät kevätretken Hämeenkyröön. Samalla he pitivät kokouksensa Koskilinnassa. Retkeä Sillan-
pään maisemiin opasti Panu Rajala. Seuran edustajana yhdistyksen hallituksessa on Jussi Niinenmaa.

5. Kirjakahvilassa 29.4. Jussi Niinenmaa esitteli kirjaansa Valhe vallan päällä

6. Stipendit

Seura myöntää kaksi stipendiä peruskoulun päättäville oppilaille. Ne saivat tänä vuonna Aleksiina Asell ja 
Heidi Kalliokoski.

7. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

• Seura kutsui 14.6. Koskilinnaan kunnan ja muiden yhdistysten edustajia pohtimaan yhteistyön mahdolli-
suuksista Myllykolun ja näytelmätoiminnan kehittämiseksi. Monivaiheisen keskustelun lopputulos oli se, 
että halukkuutta ja sitoutumista yhteiseen toimintaan ei tällä hetkellä ole.

• Seuran edustaja on mukana Seutumuseotoiminnan kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on  
lisätä pirkanmaalaisten museoiden yhteistoimintaa.

 Liity jäseneksi!  Lisää tietoa seurasta:  www.fesillanpaanseura.org/liittymislomake ja 

www.facebook.com/fesillanpaanseura

F. E. Sillanpään Seur a kiitt ää 
kaikkia yhteistyötahoj a kuluneesta vuodesta.

Kuvat: Vilja Pylsy, Pertti Haavisto, Mikko Auervaara  ja Mauri Lepola.
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