
Hallinto
F.E.Sillanpään Seuran puheenjohtajana toimi Vilho Ponkiniemi,  varapuheenjohtajana Pertti Haavisto ja sihteerinä 
Marja Lepola. Johtokuntaan kuuluivat lisäksi varsinaisina jäseninä Juha Hätönen, Sakari Sillanpää  ja Teppo Tammi 
sekä varajäseninä Tommi Ala-Helle, Kristiina Haavisto 
ja Sylvia Pinola

Johtokunnan kokouksia oli 11, lisäksi oli 5 Gaala-toimi-
kunnan kokousta.

Seuran rahastonhoitajana toimi Tapio Pihlajaniemi.

Toiminnan tarkastajina olivat Jussi Viitala ja Pirkko Melva. 
Heidän varajäseninään toimivat Kaija Viitala ja Helinä Ak-
kanen.

Pertti Haavisto ylläpiti seuran kotisivuja ja Facebook-
profiilia ja Tommi Ala-Helle Instagram-sivustoa.

Jäsenet
Toimintakauden vaihtuessa seuraan kuului 168 jäsentä. 
Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa ja 
ainaisjäsenmaksun 500 euroa. Seuran jäsenille lähetettiin 
kaksi jäsenkirjettä. Jäsenistöön pidetään yhteyttä seuran 
Facebook-, netti- ja Instagram-sivujen kautta, lähettämäl-
lä jäsenkirjeitä ja ilmoittamalla paikallislehdessä.

Töllinmäki
Kesällä 2019 kirjailijakoti Töllinmäkeä pidettiin yleisölle 
avoinna juhannuksesta elokuun puoliväliin viikonlop-
puisin klo 12–18. Lisäksi museo oli auki ryhmien vie-
railujen yhteydessä. Museon oppaana toimi Katariina 
Hätönen. Museon kävijämäärä laski oopperaa edeltä-
neiden vuosien tasolle, 700 kävijään. 

Heinijärven koulun vanhempaintoimikunnan jär-
jestämän, 11.5. olleen tapahtuman aikana museo oli 
auki ja siihen tutustui n. 50 henkilöä. 

Töllinmäki oli avoinna 26.6. klo 18–24 Kirkkojärven 
ympäri -yöpyöräilytapahtuman aikana.

F. E. Sillanpään Seura ry
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Museon katto korjattiin. Pärekaton tekivät huhtikuussa Saskyn perinnerakentajat opettajansa johdolla. Johtokunta ja 
seuran jäseniä talkoili mukana. Heinijärven koulun oppilaat kävivät seuraamassa katon tekoa.

Koskilinna
Kyröskoskella sijaitsevan Koskilinnan päätoimijoina ovat 
kuluneen toimintavuoden aikana olleet Hämeenky-
rön Näytelmäseura ja F. E. Sillanpään Seura. Tiloja 
käytetään seurojen omiin tilaisuuksiin ja vuokra-
taan ulkopuolisille.
Loppuvuodesta 2019 kunta laittoi Koskilinnan 
myyntiin.      http://www.koskilinna.fi/

Seuran vuotuiset tapahtumat
30.4.  F. E. Sillanpään patsaan vappulakitus
Yhteiskoulun puistossa sijaitseva Heikki Niemisen tekemä 
Sillanpään rintakuva sai ylioppilaslakkinsa perinteisessä vappusäässä. 
Patsaan lakittivat abiturientit Otto Yrjölä ja Hanna Järvenpää. Paikalle oli kylmästä ilmasta huolimatta kokoontunut liki 100 
henkilöä. Kristiina Haavisto piti puheen ja VPK:n soittokunta säesti yhteislauluja. Seura tarjosi perinteiseen tapaansa paikalla 
olleille lasillisen kuohuviiniä.

9.7. Töllinmäen kesäpäivä, Töllinmäki
Töllinmäen kesäpäivään 7.7. osallistui 
monikymmenpäinen joukko. Tilaisuu-
den pääesiintyjänä oli lavajärveläinen 
Aarre Leskinen. Hän kertoi kiinnostavasti kasvien salaisesta elämästä. Tilaisuuden musiikista vastasivat Hannu Lampi-
nen, kitara ja Sylvia Pinola, piano. Sateen uhan takia tilaisuus pidettiin Rauhamäessä.

Aarre Leskinen



14.12. Joulukahvit korvattiin Nobel-mitalijuhlilla
Sillanpään saamasta Nobel-palkinnosta tuli 14.12. kuluneeksi 
tasan 80 vuotta. Koska palkintoa ei ole aiemmin Hämeenky-
rössä juhlittu, johtokunta päätti juhlistaa ainutlaatuista pal-
kintoa juhlapäivällä.

Juhlapäivä alkoi kunniakäynnillä Sillanpään haudalla, jonne 
seuran puheenjohtaja laski kukat kummikoulun edustajan 
kanssa. Myös Sillanpään suku muisti kirjailijaa kukin.

Kaikille avoin Nobel-juhla pidettiin kirjastossa klo 11–13. Pai-
kalla oli n. 100 vierasta, joille tarjottiin mitalikahvit. 

Jokainen osallistuja sai 
muistoksi suklaisen Nobel-
mitalin, jotka seura tilasi 
Nobel-museosta.

Sakari Sillanpää kertoi iso-
isänsä matkasta Tukhol-
maan joulukuussa 1939 ja 
Hannu Lampinen musisoi. 
Pirkko Pilvinen esitteli Eemelin opintie -opetuspakettia. Lisäksi 
kunta vastaanotti tilaisuudessa Irma ja Juhani Vuorisen hallus-
sa olleen Myllykolun kellon, joka on tarkoitus sijoittaa kesän 
tullen alkuperäiselle paikalleen.

Illalla mitalia juhlittiin Nobel-gaalalla Nuuttilassa. 
Tilaisuudessa oli 75 illalliskortin lunastanutta vierasta.

Panu Rajala piti juhlapuheen, Sanna Nyqvist kertoi 
Nobel-juhlista ja mitalien kohtaloista ja yllätysvieras 
Sauli Tiilikainen lauloi Maila Böhmin säestyksellä. Silja 
Sillanpää toimi tilaisuuden juontajana.
Juhlaillallinen oli laadittu 1930-luvun paikallista ruoka-

perinnettä ja Nobel-juhlien menuta yhdistämällä.
Ensimmäiset Taatan kalotit luovutettiin 
Matti Huusarille ja 
Panu Rajalalle.

Eemelin opintie, kuva: Sakari Pälsi, Hämeenkyrön koti-
seutumuseo. Kuvitus: Noora Peltokangas, Vapriikki.



Muu Seuran toiminta
1. Kirjakahvila    Seura on järjestänyt kirjaston kans-
sa Kirjakahvila-tapahtumia.

2. Nimikot-kirjailijaseura    Pertti Haavisto on ollut 
seuran edustajana Nimikoissa.

3.  Vanhan Kirjallisuuden päivät Sastamalassa 
28.–30.6.   Seuralla oli oma pöytä Nimikoitten näytte-
lytilassa.

4.  Seuran toiminnan esittely torilla   Rönsy järjesti 
kaikille hämeenkyröläisille seuroille toritapahtuman, 
jossa seura oli mukana.

5.  Musiikillinen ilta Heinijärvellä    Seura osallistui Mikael Härkäsen Bellman-illan käy-
tännön järjestelyihin kiitoksena yhteistyöstä huhtikuun pärekaton korjauksen aikaan.

6.  Yhteistyö koulujen kanssa   Yläkouluun annettiin 150 euroa koulukirjaston kirjojen 
hankkimiseksi Seura oli yhteistyössä FES100-opetuspaketin nykyaikaistamisessa. Eemelin 
opintie  -opetuspaketti on nähtävissä osoitteessa https://eemelinopintie.wordpress.com/ 
Heinijärven oppilaille ja henkilökunnalle kerrottiin 13.5. Nobel-mitalista ja se esiteltiin 
tapahtuman yhteydessä. Seura oli mukana koulun tapahtumassa 11.5. pitämällä mu-
seota auki ja esittelemällä mitalia.

7. Stipendit    Seura myöntää kaksi stipendiä peruskoulun päättäville oppilaille. 
Ne saivat tänä vuonna Saimi Saari ja Iida Jokela. 

8.  Seuraa esittelevä materiaali    Seurasta ja sen toiminnasta tehtiin uusi roll-up. Sen suunnit-
teli Anne Björninen.  Roll-upissa on Sakari Sillanpään omistuksessa oleva, isänsä Juhani Sillan-

pään tekemä hiilipiirros kirjailijasta.  Seuran uuden esitteen laati Heta Haavisto.

9.  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa    Myllykolun kesäteatterin yhteistyösopimus 
F. E. Sillanpään Seuran, Näytelmäseuran sekä kunnan väliltä purettiin. 

Seura on tehnyt yhteistyötä mm. kunnan, Rönsyn, Näytelmäseuran ja muiden toimijoiden kanssa.

10.  Taatan kalotti    Seura aloitti uuden muistamistavan lahjoittamalla Taatan kalotin henkilölle 
tai muulle taholle, joka omalla toiminnallaan on tehnyt tunnetuksi kirjailijaa ja hänen tuotantoaan.

 Kalotti on valmistettu alkuperäisen mallin mukaan ja sen teki Riikka Viljanen.

 11. Silja-patsas   Pronssiset Silja-patsaat luovutettiin Vilho Ponkiniemelle ja Sakari Sillanpäälle 
heidän 70-vuotisjuhlapäivinään Seuran ja Sillanpään hyväksi tekemästään työstä.

Kuvat: Tommi Ala-Helle, Pertti Haavisto, Mauri Lepola, Marja Norha ja Vilho Ponkiniemi.
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Liity jäseneksi!  
Lisää tietoa seurasta:  

www.fesillanpaanseura.org/

liittymislomake 

ja 

www.facebook.com/

fesillanpaanseura

F. E. Sillanpään Seura kiittää 
kaikkia yhteistyötahoja 
kuluneesta vuodesta.




