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Hyvät Miina Sillanpään Seuran jäsenet,    

 

 

 Miina Sillanpään 150-juhlavuotta on edetty jo jonkin matkaa. Olemme voineet ilolla todeta, 

että yhteinen ponnistuksemme juhlavuoden eteen on tuottanut tulosta.  

Juhlavuosi avattiin 4.2. seminaarilla, jossa oli satakunta henkeä ja tunnelma oli korkealla. 

Presidentti Tarja Halonen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan samoin kuin Miina itse 

tilaisuudessa esitetyn lyhytdokumentin välityksellä.  

 

Miinan arvoja ja perinnettä noudattaen seura nosti tilaisuudessa esiin erään ajankohtaisen 

sosiaalisen ongelman, pakolaisina ja turvapaikanhakijoina saapuneiden lapsiperheiden 

aseman, kodittomuuden ja turvattomuuden. Seura esitti myös asiaa koskevan vetoomuksen. 

(Liite)  

 

Vaikka seura ei Miinan tavoin voi toteuttaa tärkeitä hankkeita, on tehtävämme kuitenkin 

nostaa esiin yhteiskunnassa ilmeneviä tasa-arvon loukkauksia ja epäoikeudenmukaisuuksia. 

On hyvä huomata, että pakolaiskysymyksissä kovan suhtautumisen rinnalla myös ihmisyys 

muistetaan.  Esimerkkinä tästä on vaikkapa eri kirkkojen ja muiden uskonnollisten 

yhdyskuntien johtajien yhteinen kannanotto Pakolaisella on yhtäläinen oikeus perheeseen 

(HS 10.4.). 

 

Juhlat jatkuvat. Juhlavuoden kalenterissamme on juhlia ja tilaisuuksia joka lähtöön. Suuri osa 

tilaisuuksista on kaikille avoimia. Yksi lähiajan tapahtumista on Postia Miinalle –

postikorttinäyttely Miinan saamista postikorteista Helsingin Ensikodissa 21.4. asti. 

Tarkemmat tiedot http://miinasillanpaaseura.fi/tapahtumakalenteri/  

 

Miinan syntymäpäivän 4.6. ja nimipäivän 26.5. tienoille osuu paljon tapahtumia. Jokioisissa 

juhlitaan ja monilla muilla paikkakunnilla kahvitellaan. Helsingissä Kallion kirkossa 

järjestetään juhlamessu ja Meilahden kirkolla kirkkokahvit, lisäksi on useita 

kutsuvierastilaisuuksia Helsingissä ja eri puolilla maata. Varsinainen kansanjuhla on Miina 

Sillanpään patsaalla Tokoinrannassa 6.6. klo 14.30–15.30.  Sinne kutsumme kaikki jäsenet 

ystävineen. Ohjelmassa on kukitusta, puheita ja torvisoittoa.  

 

Mutta jotta vuosi ei olisi pelkkää juhlaa, muistutamme jäseniä #hyväarkiteko –

kampanjastamme. Pienellä teolla voimme auttaa tai ilahduttaa lähimmäisiämme. Lue siitä 

lisää miinasillanpaaseura.fi/ajankohtaista/ ja twiittaa tai kirjoita siitä Facebookiin tunnisteella 

#hyväarkiteko.  

 

http://miinasillanpaaseura.fi/tapahtumakalenteri/
http://miinasillanpaaseura.fi/ajankohtaista/
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Miina Sillanpään Seuran vuosikokous pidettiin 22.3. Wilhelmiinassa. Seuran puheenjohtajana 

jatkaa Kirsti Rissanen, varapuheenjohtajana Eija Sorvari ja uusiksi jäseniksi erovuoristen tilalle 

valittiin Rauli Warto ja Maire Suomi. Hallituksessa jatkavat Sari Aalto-Matturi, Virpi Dufva, 

Ulla Numminen ja Riitta Särkelä. Seuran sihteerinä on edelleen Pauliina Ohtonen. Seuran 

kotisivulta löydät seuran viime vuoden toimintakertomuksen ja vuoden 2016 

toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan. 

 

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

maksamaan jäsenmaksun toukokuun 2016 loppuun mennessä seuran tilille: 

Danske Bank FI73 8000 1000 3249 48. Viitteeksi merkitään 2707.  

 

 

Toivotamme jäsenille innostavaa juhlavuotta edelleenkin! 

 

 

Ystävällisin terveisin,  

 

Miina Sillanpään Seuran hallitus 

 

 

Kirsti Rissanen   Eija Sorvari 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 

 

 


