
 

       Koko kansan Miina Sillanpää 

Miinan juhla oli meidän kaikkien juhlaa 
 
 
 

Miina Sillanpään syntymäpäivän tienoille tiivistyi oikea juhlien 
ryväs. Ensi- ja turvakodeissa kautta maan on järjestetty 
kahvitilaisuuksia Miinan kunniaksi ja valtakunnalliset juhlat 
huipentuivat tilaisuuteen 6.6. Hakaniemessä Soihtu-patsaalla, 
kansalaispäivällisiin Meripaviljongissa ja 7.6. pidettyyn Miina 
Sillanpään Seuran ja kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunnan KANE:n seminaariin Säätytalossa. 
 
 
Juhlallisuudet Miina Sillanpään Soihtu -muistomerkillä  
 
Puheessaan Miina Sillanpään patsaalla puheenjohtaja Kirsti 
Rissanen muistutti, että Miina oli vaalipuheissaan vaatinut, ”että 
naisten tasa-arvoisuus on lainsäädännössä täydelleen tunnustettava 
ja sitä ehkäisevät rajoitukset poistettava”. Tämä toteutui Tannerin 
hallituksen antamassa esityksessä, jossa vaimo vapautui miehensä 
holhouksesta uudessa avioliittolaissa (1930).  
 

Kuvassa: Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja Kirsti Rissanen 

 
Kirsti Rissanen totesi, että Miina on minun sankarini siksi, että hän puolusti teoillaan ajatusta, että 
ihmisen lähtökohdat eivät määritä tämän arvoa. Hän rakensi maata, jossa kaikista pidetään huolta ja 
jonka vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja tasa-arvo. Eläköön Miina! päätti Rissanen puheensa.  
 
Kirsti Rissasen puhe patsaalla (pdf) 
 
Liputuspäivä 
Juhlassa voitiin iloita myös siitä, että sisäministeri Orpo on päättänyt suositella yleistä liputusta ensi 
lokakuun ensimmäisenä päivänä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Silloin on 
kulunut tasan 110 vuotta yleisten ja yhtäläisten poliittisten oikeuksien voimaan tulosta.  
 
Miina Sillanpään Säätön puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuoren mukaan sama lähtökohta ihmisen 

ainutkertaisuudesta, yhdenvertaisesta ja 
hyvästä kohtelusta sekä ihmisistä 
huolehtimisesta pätee kaikkeen inhimilliseen 
ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Siihen 
tarvitaan herkkyyttä tunnistaa syrjivää tai 
muutoin epäasiallista kohtelua ja epäkohtiin 
puuttumista. Valittamisen sijasta tarvitaan 
tekoja, toimeen tarttumista. Vetäytyminen ja 
vaitonaisuus taas mahdollistavat kaltoin 
kohtelun jatkumisen.  
 
Kuvassa: Miina Sillanpään Säätiön säätiönjohtaja 
Eija Sorvari (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja 
Tuire Sanamäki-Vuori puhumassa 

 
Tuire Santamäki-Vuoren puhe patsaalla (pdf) 
 

http://miinasillanpaaseura.fi/wp-content/uploads/2016/06/Kirsti-Rissasen-puhe-patsaalla-060616.pdf
http://miinasillanpaaseura.fi/wp-content/uploads/2016/06/MS_tervehdys_TS-V_6-6-2016.pdf


 

Kansalaispäivälliset 
 
Kansalaispäivällisiä emännöi itse Miina Sillanpää – hän tervehti tulijat ja huolehti tilaisuuden 
etenemisestä ylivertaiseen tapaansa. Hämmästys oli suuri, kun Miina veti vanhasta käsilaukustaan 
esiin tabletin. Sitä hän käyttää ilmaisiin puheluihin, maailman tapahtumien seuraamiseen ja 
virtuaaliseen matkailuun. Hän oli tyytyväisenä pannut merkille myös Internet-sivustonsa ja -tilinsä.  
 
Kansalaispäivällisillä Meripaviljongissa Juhlavuoden suojelija presidentti Tarja Halonen kysyi, mitä 
Miina sanoisi tänään? ja jatkoi: en usko, että Miinakaan tykkäisi opetuksen tai sosiaalitoimen varojen 

leikkaamisesta. Hän taistelisi ensi- ja 
turvakotien toimintamahdollisuuksien 
puolesta. Luulen, että hän kunnon 
piikakenraalina puolustaisi myös 
ammattiyhdistysliikkeen 
toimintamahdollisuuksia. Hän 
todennäköisesti hakisi myös yhteyksiä 
maahanmuuttajiin – erityisesti naisiin – ja 
kysyisi heidän tarpeitaan tavata toisiaan ja 
ehkä myös meitä muita. Hän varmasti 
rohkaisisi meitä pysymään aatteidemme 
takana, mutta rohkaisisi myös meitä sopuun 
ja yhteistyöhön.  
 

Kuvassa: Juhlavuoden suojelija presidentti Haloselle myönnetään Miina Sillanpään Seuran kunniajäsenyys ja seuran 
puheenjohtaja Kirsti Rissanen luovutti Miina Sillanpää -yleisurhoollisuusmitalin. 

 
Presidentti Tarja Halosen puhe kansalaispäivällisillä (pdf) 
 

 
Juhlapuheen kansalaispäivällisillä piti professori Juho Saari, joka 
tarkasteli monipuolisesti Miina Sillanpään työtä ja asetti Miinan 
kehykseen hyvinvointiyhteiskunnan luomisessa.  
 
Juho Saaren puhe kansalaispäivällisillä (pdf) 
 
Kuvassa: Professori Juho Saari ja päivän juhlavieras ”Miina Sillanpää” 

 
 
KANE:n seminaari 
 
KANE:n ja Miina Sillanpään Seuran seminaariin Säätytalolla 
osallistui myös salin täydeltä kuulijoita. Monipuolinen ohjelma 
käsitteli aihetta ”Yhdistykset ja hyvä elämä” ja päivän aikana 
katsottiin myös Miina Sillanpään –lyhytdokumentti. 
 
 
Kirsi Rissasen puhe KANE:n seminaarissa (pdf) 

http://www.miinasillanpaaseura.fi/
http://miinasillanpaaseura.fi/wp-content/uploads/2016/06/Tarja-Halosen-puhe-KP-060616.pdf
http://miinasillanpaaseura.fi/wp-content/uploads/2016/06/Professori-Juho-Saaren-juhlapuhe-060616.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pRaP32RtyS8
http://miinasillanpaaseura.fi/wp-content/uploads/2016/06/Kirsti-Rissanen-KANE-seminaaripuhe-070616.pdf

