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Hyvät Miina Sillanpään Seuran jäsenet,    

 

Päättynyt juhlavuosi oli menestyksekäs. Tapahtumien lisäksi tuotettiin Miina Sillanpäästä 

kirja, näyttely ja video, jotka ovat nähtävissä juhlavuoden jälkeenkin. Kiitämme vielä kaikkia 

juhlavuoden toimintaan osallistuneita. 

 

Liputuspäivä 

Miina Sillanpään Seura jatkaa juhlavuonna käynnistynyttä hanketta saada Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttaminen kertaluontoisesti myönnetty liputuspäivä 1.10. vakituiseksi 

liputuspäiväksi. Näissä merkeissä hankkeen edustajat tapasivat sisäministeri Paulan Risikon 

24.3.2017. Sisäministeriö suositteleekin liputusta myös Suomi 100-juhlavuotena 1.10.2017 ja 

Seura jatkaa aktiivista työtä liputuspäivän vakiinnuttamiseksi. 

 

Miina Sillanpään Seuran tunnustus 

Toimintavuonna seura myöntää Miina Sillanpää -tunnustuksen ja se luovutetaan 

syysseminaarin yhteydessä. Seuran jäsenillä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia henkilöistä tai 

yhteisöistä tämän tunnustuksen saajaksi 15.5. asti. Kriteerit löytyvät tämän kirjeen lopusta. 

 

Miina Sillanpää -näyttely 

Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlanäyttely kiertää toimintavuoden aikana sekä Helsingissä että 

Hämeessä. Pääkaupunkiseudulla näyttely kiertää Helsingin kirjastoissa seuraavasti: huhtikuun 

kaksi ensimmäistä viikkoa kirjasto 10, toukokuu Paloheinän kirjasto, kesäkuu Lauttasaaren 

kirjasto, elokuu Vuosaaren kirjasto, syyskuu Arabianrannan kirjasto ja lokakuu Herttoniemen 

kirjasto. Päivitetty kiertoaikataulu löytyy sekä Miina Sillanpään Seuran kotisivuilta että 

Suomi100-sivuston sivuilta Miina-näyttelyn kohdalta.                    

 

Seuran strategia 

Alkuvuodesta seuran hallitus hyväksyi Miina Sillanpään Seuran uuden strategian, joka tehtiin 

toimintavuosille 2017-2022. Uuteen strategiaan voi tutustua Miina Sillanpään Seuran 

kotisivuilla. 

 

Vuosikokous 2017 

Miina Sillanpään Seuran vuosikokous pidettiin 30.3. Ensi- ja turvakotien liiton tiloissa. 

Kokouksessa kuultiin myös professori Aura Korppi-Tommolan katsaus Miina Sillanpään kirjan 

”Edelläkävijä” saamaan vastaanottoon. Seuran hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi 

erovuoroisten tilalle Tuire Santamäki-Vuori ja Marita Ruohonen kaudelle 2017-2021 sekä 

Sara Salomaa vuodelle 2017. Seuran puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2017 Virpi Dufva ja 

varapuheenjohtajaksi Tuire Santamäki-Vuori.  
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Vuosikokouksessa päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksuista: henkilöjäseniltä 20e ja 

yhteisöjäsenille 200e. Lasku jäsenmaksusta lähetetään erillisessä viestissä. 

 

Vuosikokousseminaari 

Kokouksen jälkeen kuultiin YTT, pääsihteeri Riitta Särkelän alustus ”Järjestöt julkisen 

kumppanista markkinoiden puristukseen”. Kommenttipuheenvuorot käyttivät 

ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja ja Attendo Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja 

Lauri Korkeaoja. Alustuspuheenvuoro ja Aulikki Kananojan kommentit löytyvät seuran 

kotisivuilta. 

 

Miinan syntymän muistaminen 

Miina Sillanpään syntymäpäivää 4.6. muistetaan maanantaina 5.6. Tokoinrannan patsaalla 

järjestettävässä tilaisuudessa. Tänä vuonna tilaisuuden järjestelyistä vastaa Helsingin Ensikoti. 

Kutsu lähetetään myöhemmin seuran jäsenille. 

 

Syysseminaari 

Tämän vuoden perinneseminaari järjestetään aiheesta ”Järjestöt yhteiskunnan tukipilareina”. 

Tarkoitus on tuoda esiin yhdistystoiminnan monipuolista merkitystä ihmisten osallisuuden 

varmistamiselle ja yhteiskunnan kehittämiselle. Kutsu lähetetään myöhemmin. 

 

Työmme jatkuu juhlavuoden jälkeenkin Miina Sillanpään hengessä.  

 

 

Ystävällisin terveisin,  

Miina Sillanpään Seuran hallitus 

 

Virpi Dufva    Tuire Santamäki-Vuori 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 
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Miina Sillanpää -tunnustuksen kriteerit 

 

 

Vuoden kansalaisvaikuttaja 
 

Yhteisö, henkilö tai teko, jolle annetaan Miina Sillanpää -tunnustus yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta Miina Sillanpään hengessä.   
 

Miina Sillanpää oli aikakautensa merkittävä vaikuttaja perhe-, tasa-arvo- ja sosiaalipolitiikassa. Miina 

Sillanpään elämäntyönä oli parantaa heikossa asemassa olevien ryhmien elämää. Hän ajoi sitkeästi ja 

perään antamattomasti naisten yhteiskunnallisen oikeuksia. Samoin koko pitkän uransa ajan hän 

työskenteli erityisesti palvelijattarien, perheen, äitien, lasten ja vanhusten hyväksi.  Hän korosti 

kotitaloustyön merkitystä kansantaloudessa ja näki koulutuksen sekä tiedon levittämisen merkityksen 

kotien työtaakan keventämiseksi.  

 

Miina Sillanpää -tunnustus myönnetään yhteisölle tai henkilölle yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Miina 

Sillanpään hengessä perhe-, tasa-arvo- ja sosiaalipolitiikan alueella, pitkäaikaisesta ja tuloksellisesta 

työskentelystä heikossa asemassa olevien ryhmien hyväksi, työskentelystä naisten aseman edistämiseksi tai 

työskentelystä perheiden, äitien, lasten ja vanhusten hyväksi tai hyvinvointityön tutkimuksen, koulutuksen 

sekä julkaisutyön alueella.  

 

Tunnustuksen myöntää Miina Sillanpään Seura.  Miina Sillanpää -tunnustus jaetaan toimintavuoden syksyllä 

ja saajan valitsee Miina Sillanpää Seuran hallitus.  

 

 

Myönnetyt Miina Sillanpää -tunnustukset 

 

2012 Anna Pylkkänen, koordinaattori, työyhteisövalmentaja 

 Proud Age -liike ja siinä tehty työ vanhuuden arvostamiseksi 

 

2013  Vantaan Nicehearts, toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm  

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja tasa-arvon edistämiseksi sekä yleisen suvaitsevaisuuden 

lisäämiseksi tehty työ 

 

2014 Kaisu Pitkälä, professori 

Merkittävästä ikääntyneiden hyvinvointiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä tutkimus- ja 

kehittämistyöstään 

 

2016 Irja Askola, piispa 

 Tasa-arvon, solidaarisuuden ja monikulttuurisuuden merkittävästä edistämistyöstä 

 

 


