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Jäsenkirje 1/2015     8.4.2015 

     

 

Hyvät Miina Sillanpään Seuran jäsenet,    

 

Olemme parhaillaan eduskuntavaalien kynnyksellä ja kuulemme päivittäin arvioita miljardien 

leikkaustarpeista ja uutisia erilaisista leikkauslistoista. Kieltämättä maan taloustilanteessa on paljon 

korjattavaa. Mutta silti monet kolmannen sektorin järjestöjä edustavat jäsenemme kuuntelevat näitä 

uutisia huolestuneina. Syytä huoleen onkin. Suuri osa hyvinvointityöstä on kolmannen sektorin harteilla. Jos 

sen toimintaedellytykset heikentyvät, samalla turvaverkkoihin tulee entistä pahempia repeämiä ja 

hyvinvointiyhteiskunnan huolenpito vähäosaisimmista murenee.  

 

Miina Sillanpään arvoilla, ihmisistä huolehtimisella ja vastuunkantamisella yhteisöjen kautta on edelleen 

kysyntää. Miina Sillanpään Seuralla on erityisesti tulevan juhlavuoden 2016 aikana tarkoitus nostaa näitä 

esiin monilla tavoin ja monilla foorumeilla. 

 

Tänä vuonna seuran toiminta painottuu juhlavuoden valmisteluun. Mutta on toki muutakin toimintaa. 

Vakiintuneeseen tapaan kokoonnumme 4.6. klo 9.00 Miina Sillanpään patsaalle Tokoinrantaan, jossa 

kuulemme puheen ja vaskimusiikkia sekä osallistumme Piritassa kahvitilaisuuteen, jossa emäntänä toimii 

Miina Sillanpään Säätiö.   

 

Voitte varata kalenteriinne myös 1.10. päivän, jolloin järjestetään iloinen jäsentilaisuus. Sen ohjelmasta 

kerrotaan myöhemmin.  

 

Miina Sillanpään ja Miina Sillanpään Seuran uusi Internet –sivusto on avautunut osoitteessa 

www.miinasillanpaaseura.fi. Siellä on runsaasti tietoa ja kuvia Miinasta, seurasta ja juhlavuodesta. 

Juhlavuoden 2016 tapahtumat kootaan sivuille tapahtumakalenteriin, josta on jo hyvä alku nähtävissä. 

Kotisivulta löydät seuran viime vuoden toimintakertomuksen ja vuoden 2015 toimintasuunnitelman 

kokonaisuudessaan. Muista käydä myös Miina Sillanpään Facebook-sivulla, johon kokoamme ajankohtaisia 

uutisia ja tiedotteita. 

http://www.miinasillanpaaseura.fi/
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Miina Sillanpään Seuran vuosikokous pidettiin 23.3. Wilhelmiinassa. Seuran puheenjohtajana jatkaa Kirsti 

Rissanen, varapuheenjohtajana Eija Sorvari ja jäseninä hallituksessa ovat Virpi Dufva, Ulla Numminen, Kirsti 

Palanko-Laaka Riitta Tainio sekä uusina jäseninä Sari Aalto-Matturi ja Riitta Särkelä. Seuran sihteerinä on 

edelleen Pauliina Ohtonen.  

 

Muistattehan, että seuran jäsenmaksu on 20 € ja yhteisöjäseneltä 200 €. Pyydämme jäseniä maksamaan 

jäsenmaksun toukokuun 2015 loppuun mennessä seuran tilille Danske Bank FI73 8000 1000 3249 48. 

Viitteeksi merkitään 2707.  

 

Ystävällisin terveisin,  

Miina Sillanpään Seuran hallitus 

 

 

Kirsti Rissanen    Eija Sorvari 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 

 

 

     

 


