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Hyvät Miina Sillanpään Seuran jäsenet,

Olemme joskus Seurassa pohtineet, millaisia Miina Sillanpään painotukset
olisivat nyky-yhteiskunnassa. Mitkä olisivat ne yhteiskuntamme heikossa
asemassa olevat ryhmät, joiden asemaan Miina puuttuisi? Mihin haasteisiin
hän nyt tarttuisi, kuten au-äitien ja lasten asemaan aikanaan. Yksi ryhmä
saattaisi olla maahanmuuttajat.
Tartuimmekin aiheeseen viime vuoden Miina Sillanpään perintö –sarjan
seminaarissa ”Miten päästä Suomi-Klubin jäseneksi?” Siinä käsiteltiin
maahanmuuttajien asemaa ja monikulttuurisuutta sekä tasa-arvokysymyksiä.
Teeman mukaisesti myös Miina Sillanpää –tunnustus annettiin Vantaan
Nicehearts ry:lle sen aktiivisesta työstä maahanmuuttajien kotoutumisen
edistämisessä.
Viime vuosi on muutoin jo ollut Miina Sillanpää 150 vuotta –juhlavuoden
valmistelujen sävyttämää ja tämä toiminta vain vilkastuu vuoden 2016
lähestyessä. Tässä Seura tarvitsee kaikkia jäseniään aktiiviseen toimintaan.
Pyrimme pitämään Seuran jäseniä tässä asiassa ajan tasalla sitä mukaa kuin
suunnitelmat valmistuvat.
Kuluvana vuonna Miina Sillanpään Seuran ohjelmassa on toimintaa
vakiintuneeseen tapaan. 4.6.2014 klo 9.00 tapaamme Miinan patsaalla ja
osallistumme Piritassa kahvitilaisuuteen, jonka emäntänä tänä vuonna toimii
Ensi- ja turvakotien Liitto.
Miina Sillanpään perintö –sarjan seminaari järjestetään yhdessä Valtaa
vanhuus –liikkeen kanssa 1.10.2014 ja teemana on Vanhushyvinvointi
markkinayhteiskunnassa. Puhujina ovat mm. Pentti Arajärvi ja Tuula
Haatainen. Kutsu tilaisuuteen lähetetään kesällä.
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Tänäkin vuonna on tarkoitus jakaa Miina Sillanpää –tunnustus, johon
toivomme Miina Sillanpäälle läheistä toimintaa tuntevilta jäseniltä hyviä
ehdotuksia. Ehdotukset voivat liittyä vuoden seminaariteemaan tai yhtä
hyvin johonkin muuhun hyvään, ihmisten hyvinvointia lisäävään asiaan.
Miina Sillanpään Seuran vuosikokous pidettiin 25. 3. Wilhelmiinassa. Seuran
puheenjohtajana jatkaa Kirsti Rissanen, varapuheenjohtajana Eija Sorvari
ja jäseninä hallituksessa ovat Virpi Dufva, Ritva Karinsalo, Elina LehtoHäggroth, Ulla Numminen, Kirsti Palanko-Laaka ja Riitta Tainio.
Seuran tilaisuuksista ja tapahtumista kerromme lähemmin seuran kotisivulla
(www.miinasillanpaa.fi/fin/miina_sillanpaan_seura) sekä Miina Sillanpään
Facebook-sivulla. Kotisivulta löydät seuran viime vuoden toimintakertomuksen ja vuoden 2014 toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan.
Muistattehan, että seuran jäsenmaksu on yhteisöjäseneltä 200 € ja
yksityiseltä jäseneltä 20 €. Pyydämme jäseniä maksamaan jäsenmaksun
toukokuun 2014 loppuun mennessä seuran tilille Danske Bank
800010–00324948 (FI73 8000 1000 3249 48). Viitteeksi merkitään
2707.
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