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Miina Sillanpään 150 –vuotisjuhlavuoden  
avajaiset 4.2.2016 
 

Tuula Haatainen kuvasi avauspuheessaan yhteiskunnan 

kehitystä 150 vuoden aikana. Suomi on vauras maa, monella 

mittarilla mitattuna maailman huippua, suomalaiset ovat 

terveempiä, kaikki käyvät koulua, sosiaaliturva luo monille 

työttömille, köyhille ja vanhuksille ihmisarvoisemman 

elämän, naisten asema on kohentunut. Ero on huimaava, 

vaikka tehtävää vielä eriarvoistumisen vuoksi on. Nuo asiat 

olivat paljolti myös Miina Sillanpään työlista, agenda. Miina 

Sillanpäätä Haatainen kuvasi radikaaliksi, joka uskalsi ottaa 

esiin vaikeita, jopa paheksuttuja asioita kuten aviottomien 

äitien asema. Toisaalta Sillanpää oli sillanrakentaja, joka 

pystyi tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen jakautuneessa 

yhteiskunnassa.  

Kuvassa: Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä; 
Presidentti Tarja Halonen; Kansanedustaja, Ensi- ja turvakotien 
liiton puheenjohtaja ja Miina Sillanpään Seuran Juhlavuoden 
valtuuskunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen 

 

Kommentit Miina Sillanpään Seuran vetoomukseen 
 

Riitta Särkelä ja Tuula Haatainen tarttuivat vetoomukseen. Puheissa todettiin, että Ensi-  ja 

turvakotien liitolla on monia erilaisia työmuotoja äitien ja lapsiperheiden tukemiseen ja väkivallan 

ehkäisemiseen. Liitto on jo ollutkin mukana vastaanottokeskusten toiminnassa eri puolilla maata. 

Turvapaikanhakijoissa on esimerkiksi odottavia äitejä, joilla ei ole ketään läheistä tukemassa heitä 

synnytyksen lähestyessä, mihin liiton doula-toiminta on ollut avuksi. Työmuotoja kehitetään edelleen  

myös kotoutumisvaiheeseen. Tuula Haatainen on valmistelemassa eduskunnassa aloitetta 

vetoomuksen aiheesta.  

Kuvassa: Miina Sillanpään Seuran 

puheenjohtaja Kirsti Rissanen (kesk.) 

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva 

Viljanen korosti vetoomuksen 

tarpeellisuutta erityisesti 

kotoutumisvaiheessa. Paitsi 

lapsiperheidenasemaa hän korosti myös 

nuorten miesten tilannetta, jotka myös 

tarvitsevat tukea, koulutusta ja työtä. 

Asuntojen puute Helsingissä on 



 

huutava, mutta ilman asuntoa työstä ja koulutuksesta ei oikein tule mitään.  Hän totesi, että kaupunki 

on pyrkinyt ottamaan turvapaikanhakijoita, niin lapsia kuin aikuisiakin huomioon muun muassa 

harrastustoiminnan maksualennuksin.  

Psykologi Pirkko Lahti painotti, että turvanpaikanhakijoiden elämään on tärkeää saada jotain 

pysyvää, ystäviä, ihmissuhteita, joille uutta elämää uudessa ympäristössä voi ryhtyä rakentamaan. 

Tarvittaisiin työmuotoja, joissa päästään sisään uuteen kulttuuriin ja on tärkeää arvostaa ja oppia 

myös maahantulijoiden omasta kulttuurista. Esimerkkinä Lahti mainitsi Myös Lapset kulttuurissa 

lasten ja nuorten puutarhatoiminnan, jossa lapset toiminnan kautta oppivat ymmärtämään maan 

kulttuuria.  

Yleisö puheenvuoroissa korostettiin, että voimme kaikki seurata Miina Sillanpään esimerkkiä ja olla 

omalta osaltamme avuksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisessa.  

 

 


