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Koko kansan Miina Sillanpää
Miina Sillanpää 150 vuotta

Hyvää Joulua ja Onnellista Juhlavuotta 2016!
Näin voimme toivottaa teille Miina Sillanpään juhlavuoteen osallistuvat yhteisöt ja Miina Sillanpään
seuran jäsenet.
Miina Sillanpään juhlavuosi on jo aivan ovella. Olemme Miina Sillanpään Seurassa havainneet
ilahtuneina, kuinka paljon Miinalla on ystäviä. Miinan arvot elävät ja monet yhteisöt tuntevat ne
omikseen. Ja haluavat myös toiminnassaan ottaa ne huomioon.
Kiitämme kaikkia niitä yhteisöjä ja asialle antautuneita puurtajia, jotka ovat kanssamme
järjestämässä Miina Sillanpään juhlavuotta 2016.
Juhlavuosi kattaakin mukavasti koko maan, tapahtumia on Helsingistä Ouluun ja Haminasta
Harjavaltaan, aina eduskunnan juhlaseminaarista pienimuotoisiin kahvikutsuihin ja yksittäisen
koululuokan tilaisuuteen. Suuri osa tilaisuuksista keskittyy Miinan syntymäpäivän 4.6. tienoille,
mutta riittää niitä kaikille muillekin kuukausille, kuten kalenterista voi nähdä. Osa tilaisuuksista on
vasta suunnitteilla, mutta tiedot Internet-sivujemme tapahtumakalenteriin päivittyvät jatkuvasti.
Juhlavuoden varsinainen avaustilaisuus järjestetään Suomen elokuvasäätiön Kino K-13
auditoriossa Helsingin Katajanokalla helmikuun 4. päivä. Tilaisuudessa esitetään muun ohjelman
ohessa Miina Sillanpäästä tehty lyhytdokumentti. Kutsun lähetämme myöhemmin.
Juhlavuoden ensimmäinen tilaisuus on jo ennen avajaisia. Helsingin työväenopisto järjestää
luentosarjan Nainen ja valta, joka alkaa 18.1.2016. Lisätietoja löydät työväenopiston sivuilta.
Juhlavuotta voi seurata myös sosiaalisessa mediassa:
1. Tietoa juhlavuodesta on osoitteessa http://www.miinasillanpaaseura.fi
Sivuilla on paljon muutakin tietoa ja kuvia Miinasta. Uutuutena on testi Miten Miina olet?
Käy testaamassa panetko toimeksi kuten Miina.
2. Juhlavuoden valtuuskunnan jäsenet kirjoittavat kuukausittain Miina Sillanpää-blogiin
https://miinasillanpaa.wordpress.com/. Tammikuussa blogikirjoittajana on valtuuskunnan
puheenjohtaja Tuula Haatainen. Käy lukemassa myös aiemmin kirjoitettuja
blogikirjoituksia.
3. Facebook.com/Miina Sillanpaa sivulla kerrotaan ajankohtaisista juhlavuoden asioista.
4. Twitter-tilin tunnus on @Miina150. Tviitataan juhlavuoden tapahtumista ja ajankohtaisista
asioista.
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Aikaisemmista tiedoista poiketen kerromme vielä, että Aura Korppi-Tommolan kirja:
”Miina Sillanpää. Edelläkävijä”, ilmestyy syksyllä 2016.
Vielä muutama käytännön asia. Muistattehan juhlavuoden tapahtumien varmistuessa lähettää
niistä tiedon tapahtumakalenteriimme osoitteella miinasillanpaan.seura@gmail.com. Pyydämme
myös mainitsemaan, onko tilaisuutenne yleisölle avoin vai kutsutilaisuus. Lisätietoja tarvittaessa
saa seuran sihteeriltä Pauliina Ohtoselta puh. 040 7486650.

Rauhaisaa Joulunaikaa!
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