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Jäsenkirje, joulukuu 2014 

 

 

Ystävä rakas, tahdotko olla mukana rakentamassa tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaa? 

 (Miina Sillanpää) 

 

Tämä Miinan eräässä kirjeessään tekemä kysymys on edelleen ajankohtainen, myös kaikille meille Miina 

Sillanpään Seuran jäsenille. Lause sisältää toivon paremmasta tulevaisuudesta, mutta myös ajatuksen 

yhteisöllisyydestä, yhteisestä ponnistelusta sen saavuttamiseksi. Tänä aikana, jolloin kaikesta hyvinvoinnista 

ja vauraudesta huolimatta myös eriarvoisuus on kasvamassa, kysymyksen ajankohtaisuus korostuu 

edelleen.  

 

Seura puolestaan haluaa toteuttaa mainittua ajatusta osallistumalla yhteiskunnalliseen ajankohtaiseen 

keskusteluun. Tänä vuonna Miina Sillanpään perintö-seminaarien sarjassa oli teemana Vanhushyvinvointi 

markkinayhteiskunnassa. Se järjestettiin yhdessä valtaa vanhuus-liikkeen kanssa. Miina Sillanpää-

tunnustuksen sai professori Kaisu Pitkälä merkittävästä ikääntyneiden hyvinvointiin, hoitoon ja 

kuntoutukseen liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstään.  

 

Miina Sillanpään Seurassa vuosi on kulunut työn touhussa, kun olemme käynnistäneet Miina Sillanpää 150 

vuotta – juhlavuoden viettoa. Epäilemme pahasti, että ensi vuonna tahti saattaa olla vieläkin kiivaampi. 

Tässä on nyt hyvä tehdä tilannekatsaus siitä, minkälaisia asioita juhlavuodelle 2016 on suunnitteilla:  

 

Juhlavuoden tunnuksen Koko kansan Miina Sillanpää valinnalla on haluttu painottaa sitä, että Miina 

Sillanpää oli poliittisen uransa ohella ennen muuta yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka toiminnalla on ollut 

vaikutusta laajalti hyvinvointivaltion syntyyn ja kehittymiseen. Juhlavuoden viestinnässään seura käyttää 

myös otsikossa olevaa lausumaa: Ystävä rakas, tahdotko olla mukana rakentamassa tulevaisuuden 

ihanneyhteiskuntaa. 

 

Liputuspäivähanke on edennyt. Kuten muistamme, Miina Sillanpään Seura teki yhdessä useiden muiden 

kansalaisjärjestöjen kanssa esityksen Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäiväksi 1.10. 

Sisäasiainministeriö on luvannut suosittaa liputuspäivää 1.10.2016, mutta vakituisen liputuspäivän saaminen 

on vielä avoinna.  
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Valmisteilla on Miina Sillanpään elämäntyötä kartoittava teos, jota valmistelee tutkija, professori Aura Korppi-

Tommola. Se julkistetaan vuoden 2015 lopulla tai 2016 alussa.  

 

Juhlavuoden valtuuskunta on aloittanut toimintansa. Miina Sillanpään Seura on asettanut juhlavuoden 

valmistelua koordinoivan valtuuskunnan, jonka puheenjohtajana toimii Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula 

Haatainen. Valtuuskunnan muut jäsenet voi tarkistaa seuran kotisivulta.  

 

Juhlavuonna jaetaan vakiintuneeseen tapaan Miina Sillanpää–tunnustus, joka 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 perheiden, äitien, lasten ja vanhusten hyväksi tai naisten aseman 

edistämiseksi taikka hyvinvointityön tutkimuksen, koulutuksen sekä julkaisutyön alueella.  

 

Miina on myös somessa. Miina Sillanpään Internet-sivusto uusitaan, sisältöä syvennetään ja 

monipuolistetaan, kootaan kattava katsaus Miina Sillanpään elämästä ja toiminnasta sekä taustoitetaan 

asioiden yhteiskunnallista ja historiataustaa. Seuran nettisivut saattavat uusimisen takia olla hetkellisesti pois 

käytöstä tammi-helmikuussa, mutta sinä aikana tiedottaminen hoidetaan Miina Sillanpään Säätiön uusien 

nettisivujen ajankohtaista-palstalla. Miina Sillanpään Facebook-sivua käytetään tapahtumista yms. 

tiedottamiseen. 

 

Internetiin tulee myös video. Suunnitteilla on Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehtävä 

video, joka käsittelisi Miina Sillanpään työtä ja hyvinvointivaltion rakentumista.  

 

Juhlavuonna on useita seminaareja ja tapahtumia.  

 Miina Sillanpään sanoma, arvot  ja elämä –teoksen julkistamistilaisuus.  

 Miina Sillanpään syntymäpäivänä 4.6.2016 kokoonnutaan perinteiseen tapaan Tokoinrantaan Miina 

Sillanpään patsaalla.  

 Touko-kesäkuussa 2016 olemme esittäneet Valtioneuvoston seminaaria, jossa yhtenä osana on 

esillä Miina Sillanpää ja kansalaisvaikuttaminen. Tilaisuus liittyy Kanen toiminnan päättymiseen.  

 Lokakuussa 2016 on Eduskunnan järjestämä Miina Sillanpää ja täydet poliittiset oikeudet –

juhlaseminaari  
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Koko kansan Miina Sillanpää. Juhlavuodelle pyritään saamaan laajaa huomiota, tarkastella Miina Sillanpäätä 

yhteiskunnallisena vaikuttajana, koko kansan Miina Sillanpäänä. Tässä tarkoituksessa kutsumme eri 

kansalaisjärjestöjä valtakunnallisesti ja paikallisesti mukaan järjestämään valintansa mukaan erilaisia 

tapahtumia yms. Myös koulut ja oppilaitokset pyritään saamaan mukaan.  

 

Toivomme, että saamme kaikki joulun aikaan rauhoittua kiireeltä ja tohinalta. Kiitämme jäseniä kaikesta 

tuestanne vuoden aikana.  

 

Miina Sillanpään Seura toivottaa jäsenilleen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.  

 

 

 

Kirsti Rissanen  Eija Sorvari 

Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 

 

 

  

 

     

 

     

 


