
HallintoHallinto
F. E. Sillanpään Seuran puheenjohtajana toimi Vilho Ponkiniemi,  varapuheenjohtajana Pertti Haavisto ja sihteerinä 

Marja Lepola. Johtokuntaan kuuluivat lisäksi varsinaisina jäseninä Vilma Tala, Teppo Tammi ja Juha Hätönen sekä 

varajäseninä Tommi Ala-Helle, Kristiina Haavisto ja 

Sylvia Pinola.

Johtokunnan kokouksia oli 12, lisäksi yksi sähköpos-

tikokous. Vuosikokous pidettiin 22.2. ja ylimääräinen 

jäsenkokous 27.6..

Seuran rahastonhoitajana toimi Tapio Pihlajaniemi.

Toiminnan tarkastajina olivat Jussi Viitala ja Pirkko Mel-

va. Heidän varajäseninään toimivat Kaija Viitala ja He-

linä Akkanen. Pertti Haavisto ylläpiti seuran kotisivuja 

ja Facebook-profi ilia. Tommi Ala-Helle käynnisti seuran 

Instagram-tilin loppuvuodesta 2018.

Jäsenet
Toimintakauden aikana tarkastettiin jäsenrekisteri. 

Seuran tarkistettu jäsenmäärä toimintakauden vaih-

tuessa oli 182 jäsentä, joista ainaisjäseniä 74. 

Vuosijäsenmaksun suuruus oli 20 euroa ja ainaisjäsen-

maksun 500 euroa. 

Seuran jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Jäse-

nistöön pidetään yhteyttä seuran Facebook- ja nettisi-

vujen kautta, lähettämällä jäsenkirjeitä ja ilmoittamal-

la paikallislehdessä.

Töllinmäki
Kesällä 2018 kirjailijakoti Töllinmäkeä pidettiin yleisölle 

avoinna  juhannuksesta elokuun puoliväliin viikonlop-

puisin klo 12–18. Lisäksi museo oli auki oopperan esi-

tyspäivinä. Museon oppaana toimi Katariina Hätönen. 

Museon kävijämäärä oli yli 1000, sillä monet ooppe-

ravieraat tutustuivat Töllinmäen museoon. Museossa 

kävi myös oppilas- ja esikouluryhmiä.

Töllinmäen museo siivottiin talkoilla 5. toukokuuta.
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Koskilinna
F. E. Sillanpään Seura toimii Koskilinnaa vuokraavan Hämeenkyrön Näytelmäseuran yhteistyökumppanina. 

Tiloja käytettiin seurojen omiin tilaisuuksiin ja niitä vuokrattiin ulkopuolisille.       http://www.koskilinna.fi/

Seur an vuotuiset tapahtumat
30.4.  F. E. Sillanpään patsaan vappulakitus

Yhteiskoulun puistossa sijaitseva Heikki Niemisen tekemä 

Sillanpään rintakuva sai ylioppilaslakkinsa tällä kertaa perin-

teisen vappusään, kylmää ja tuulista,  vallitessa. Patsaan lakit-

tivat abiturientit Lotta Osara ja Juuso Siltanen.

Paikalle oli kylmästä ilmasta huolimatta kokoontunut liki 100 

henkilöä. Seuran puheenjohtaja piti puheen ja VPK:n soitto-

kunta säesti yhteislauluja. Seura tarjosi perinteiseen tapaan-

sa paikalla olijoille lasillisen kuohuviiniä.

28.6. Hämeenkyrön yöpyöräily Kirkkojärven ympäri.

Töllinmäki oli avoinna tapahtuman ajan. 

Museoon tutustui 10 vierailijaa.

29.–30.6. Vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalassa

Seuralla oli oma esittelypöytä Kirjailijaseura Nimikoitten 

osastolla. Samassa yhteydessä mainostettiin Hämeenky-

rön FEStiwaalien tuottamaa Sillanpää-oopperaa.

8.7.  Töllinmäen kesäpäivä, Töllinmäki

Töllinmäen kesäpäivään osallistui yli 80 henkilöä. Tilaisuu-

den pääesiintyjänä oli kirjailija Hannu Mäkelä, joka kertoi 

Eino Leinosta “Ikkunat auki – ikkunat kiinni, nuori ja vanha 

Leino”. Leinon syntymästä tuli kuluneeksi 140 vuotta. 

 

Musiikista vastasivat Hannu Lampinen ja seuran 

johtokunnan jäsen Sylvia Pinola. Sooloesitysten 

lisäksi laulettiin yhdessä Eino Leinon runoihin 

sävellettyjä lauluja.

18.8. Rönsy ry:n järjestämä tapahtuma “Pa-

luu tulevaisuuteen - tehdään se yhdessä”

Seuran toimintaa esiteltiin Kehäkukan pihas-

sa järjestetyssä tilaisuudessa. 

16.9. 

Seppeleenlasku F. E. Sillanpään haudalle ja 130 v.-synty-

mäpäiväkahvit Hämeenkyrön kirjastossa

Seuran edustajat laskivat yhdessä suvun edustajien 

kanssa kukat F. E. Sillanpään haudalle.

Kukkien laskun jälkeen kirjailijamestarin syntymäpäivää 

juhlittiin Hämeenkyrön kirjastossa. Tapahtuman aikana 

luettiin ääneen Hurskas kurjuus -romaania. Tilaisuudes-

sa oli myös valokuvanäyttely sillanpääläisestä maise-

masta (Sakari Pälsi, Hämeenkyrön Kameraseura). Kaikil-

le kävijöille tarjottiin nisukahvit. Päivän tapahtumat järjestettiin Kirjaston Ystävien kanssa.



15.12.  Joulukahvit, Koskilinna

Seuran järjestämä, jo perinteeksi muodostunut joulukahvitilaisuus pidettiin 

15.12. Koskilinnassa. Tilaisuuteen osallistui n. 50 vierasta.

Joulukahvitilaisuudessa julkistettiin seuran juhlavuoden päähanke, kummi-

koulutoiminnan aloittaminen Heinijärven koulun kanssa. Koulua edustivat 

rehtori Riikka Sirkka ja oppilaskunnan edustaja Niilo Ketvell.

Heinijärven koulun oppilaiden FES 130 –töitä oli esillä vieraiden iloksi.

Linda Urbanskin esittämät joululaulut saivat raikuvat aplodit. Yleisö osal-

listui Sylvia Pinolan säestämiin yhteislauluihin.

Seuran kunniajäsen Panu Rajala kertoi mukaansatempaavaan tapaansa 

joulusta Myllykolussa ja Ryysyrannassa kirjoittamansa 

Ilmari Kiannon elämäkerran Suomussalmen sulttaani pohjalta.

Tilaisuus päättyi perinteiseen Taatan joulusaarnaan.

Linda Urbanski

22.9. Lumous-kirjallisuusseminaari 

Koskilinnassa

Seminaarin otsikkona oli “Luonnon ja sanojen 

taika”. Seminaarin alustajina olivat kirjallisuuden 

tutkija Toni Lahtinen ja dosentti Jussi Viitala. Pa-

nelistina edellisten lisäksi oli yliopistonlehtori 

Hanna Samola. Kirjallisuudentutkija Samuli Björ-

ninen toimi seminaarin puheenjohtajana.

Panelistit pohtivat luonnon vaikutusta kirjalli-

suuteen ja toisaalta kirjallisuuden vaikutusta 

luonnontieteilijän maailmankuvaan. Seminaa-

riin osallistui n. 50 henkilöä

Seminaarin jälkeen halukkaat lähtivät luontoretkelle Myllykoluun ja Töllinmäkeen. Jussi Viitala kertoi museoalueilla niiden 

kasvillisuudesta.   Seminaari järjestettiin yhteistyössä Kyrön Luonnon kanssa.       www.fesillanpaanseura.org/lumous

Panu Rajala ja Marja Norha

Riikka Sirkka ja Niilo Ketvell 

edustivat Heinijärven koulua.



Muu seur an toi minta
Seura teki yhteistyötä Hämeenkyrön FEStiwaalien kanssa Sillanpää-oopperan käytän-

nön järjestelyissä.  Seuran antama talkooapu oli tänäkin vuonna huomattavan suuri.

Töllinmäen kattoremontti siirtyi Museoviraston luvalla toteutettavaksi v. 2019. 

Museon ympäristöä raivattiin 

ja siivottiin. 

Yhteistyö Hämeenkyrön kirjas-

ton kanssa jatkui Kirjakahvila-toi-

mintana. 

Seuran osuutena on ollut kahvitarjoilun 

järjestäminen.

Seura myöntää kaksi stipendiä peruskoulun päättäville oppilaille. 

Stipendin saivat Onni Koskela ja Noora Korkeemaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö kunnan kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa on jatkunut 

edellisvuosien tapaan.

Seura on osallistunut Rönsyn järjestämiin 

tilaisuuksiin.

Seuran edustaja on mukana Seutumuseo-

toiminnan kehittämishankkeessa, 

jonka tavoitteena on lisätä pirkanmaalais-

ten museoitten yhteistoimintaa.

Seura on Suomen kirjailijanimikkoseurat 

ry:n jäsen

Seuran edustajana yhdistyksen hallitukses-

sa on Pertti Haavisto.

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

Kuvat: Vilja Pylsy, Pertti Haavisto, Mikko Auervaara,  Mauri Lepola ja Tommi Ala-Helle.
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 Liity jäseneksi!  

Lisää tietoa seurasta:  

www.fesillanpaanseura.org/

liittymislomake 

ja 

www.facebook.com/

fesillanpaanseura




