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MIINA SILLANPÄÄN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

SEURAN TARKOITUS 

 

Miina Sillanpään Seura on perinneyhdistys, joka kunnioittaa Miina Sillanpään elämäntyötä. Tarkoitus on 
edistää hänen ajamiaan asioita ja arvoja erityisesti yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa 
sekä huolenpitoa lapsista, vanhuksista ja huono-osaisista. 

Seura perustettiin vuonna 1963 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 24.4.1964. Ensimmäisenä hankkeena oli 
pystyttää patsas Miina Sillanpäälle hänen syntymänsä 100-vuotispäiväksi. Pienellä viiveellä kuvanveistäjä 
Aimo Tukiaisen tekemä patsas Soihtu paljastettiin Tokoinrannassa Miina Sillanpään täyttäessä 102 vuotta 
4.6.1968.  

Juhlavuosi 2016, kun Miina Sillanpään syntymästä on kulunut 150 vuotta, tarjosi Seuralle mahdollisuuden 
nostaa esiin hänen ajamiensa asioiden tärkeyttä ja tehdä nykypolville tunnetuksi hänen pitkäaikaista, 
väsymätöntä työtään Suomen hyvinvoinnin rakentamiseksi. Juhlavuoden aikana onkin onnistuneesti koottu 
ihmisiä yhteen iloiseen kanssakäymiseen Miinan merkeissä. Hänen ansionsa yhteiskunnallisena 
vaikuttajana, sosiaalipoliitikkona ja naisasianaisena ovat myös olleet näyttävästi esillä niin julkisessa sanassa 
kuin sosiaalisessa mediassakin. Seuran hallitus voi tyytyväisenä todeta, että juhlavuosi onnistui hyvin. 

 

JUHLAVUODEN TOIMINTA 

 

Seura valmistautui juhlavuoteen useita vuosia etukäteen, mikä osoittautuikin tarpeelliseksi. Keväällä 2015 
oli uudistettu Seuran kotisivut ”Koko kansan Miina Sillanpää”, jotka tarjosivat hyvän, jäsennetyn 
tietopaketin Miinan elämästä ja elämäntyöstä siihen liittyneine valokuvineen. Muiden ohella julkinen sana 
sai näin käytettäväkseen erinomaista aineistoa. Aineiston tuottamisesta vastasivat hallituksen jäsenet Ulla 
Nummisen johdolla, joka itse kirjoitti valtaosan tekstistä. 

Maaliskuun alkupuolella 2015 Seura lähetti erityisesti hyvinvointialan järjestöille ja työväenyhdistyksille 
sähköpostia kutsuen heitä järjestämään kanssamme Miinan juhlavuotta. Hallitus on iloisen yllättynyt ja 
kiitollinen siitä, miten hyvin kutsuumme vastattiin. Seuran kotisivulla olevaan juhlavuoden kalenteriin 
voitiin merkitä lähes sata tapahtumaa. Mukana on ollut kansalaisjärjestöjä, puolueosastoja, rahastoja, 
säätiöitä, ensi- ja turvakoteja, työväenopistoja, seurakuntia, kirjastoja, kaupunkeja, ay-liike ja yrityksiä. 

Juhlavuoden avajaistilaisuudessa 4.2. Elokuvasäätiön Kino K-13 auditoriossa oli Roosa Kuosmasen ja 
Metropolia Ammattikorkeakoulun työryhmän valmistaman lyhytdokumentin Miina Sillanpää ”Tahtoa, 
uskoa, uskallusta” ensiesitys. Dokumentti on esitetty lukuisissa juhlavuoden tilaisuuksissa ja sitä on katsottu 
Youtubesta noin 2 500 kertaa. Se löytyy Seuran kotisivulta ja ulkominiteriön toimesta englanniksi tekstitetty 
versio on ollut nähtävissä kansainvälisessä Suomen maakuva-aineistossa. Sitä on katsottu yli 700 kertaa. 
Syksyllä 2015 Suomeen oli saapunut ennätysmäärä turvapaikanhakijoita ja avaustilaisuudessa Seuran 
hallitus ja juhlavuoden valtuuskunta esittivät yhteisen yleisen vetoomuksen maahamme saapuneiden 
lapsiperheiden tarpeista huolehtimisesta. 

Miinan syntymäpäiväjuhlia vietettiin 6.6. Soihtu-patsaalla tavallista suuremmalla joukolla ja tavallista 
juhlallisemmissa merkeissä. Musiikista vastasi Helsingin Työväenorkesterin kokoonpano. Mukana oli 
juhlijoita eri puolilta maata. Patsaalta siirryttiin loppuunmyydyille Miinan kansalaispäivällisille läheiseen 
Meripaviljonki ravintolaan. Päivällisillä puheenjohtaja esitti juhlavuoden suojelijalle presidentti Tarja 
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Haloselle kutsun Seuran kunniajäseneksi ja luovutti hänelle Miina yleisurhoollisuusmitalin. Ohjelmassa 
kuultiin mm. presidentti Halosen puhe, juhlapuheen piti professori Juho Saari, lisäksi ruokailua rytmittivät 
musiikkiesitykset. 

Seuraavana päivänä 7.6. oli Säätytalossa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEn ja Seuran 
yhteinen juhlaseminaari otsikolla Järjestöt ja hyvä elämä. Paljon osallistujia keränneessä seminaarissa 
käsiteltiin järjestöjen ja kansalaistoimijoiden tekemää tärkeää työtä kansanvallan edistäjinä ja heräteltiin 
keskustelua kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudennäkymistä. Oikeusministeriö huolehti seminaarin jälkeen 
olleen kohtaamistilaisuuden tarjoilusta. 

Seuran aloitteesta ja järjestämällä rahoituksella Forssan museo toteutti Miina Sillanpään 150-
vuotisjuhlanäyttelyn. Sen tekstit ja kuvavalinnat ovat Jokioisilla asuvan Tuuli Ravantin käsialaa. Näyttelyn 
avajaiset järjestettiin Forssan kaupunginkirjaston näyttelytilassa 26.8. ja Helsingissä Eduskunnan kirjastossa 
15.2.2017. Näyttely esittää kasvukertomuksen köyhän torpan tytöstä ministeriksi ja kansanedustajaksi, 
jonka elämäntyön punaisena lankana kulkee vähäosaisten auttaminen. Näyttely on hyväksytty mukaan 
Suomi 100 -juhlaohjelmaan. Se on kiertänyt Kanta-Hämeen kirjastoissa ja jatkaa kiertoaan vuoden 2017 
puolella Pirkanmaalla sekä Helsingin kirjastoissa.            

Aura Korppi-Tommolan kirja Miina Sillanpää. Edelläkävijä julkistettiin 14.9. Helsingin Vanhan Raatihuoneen 
Empire-salissa. Kirja kertoo aikansa suuren kansalaisvaikuttajan elämästä ja tarkastelee naisten oikeuksien 
ja lastensuojelun kehittymistä Sillanpään aikana ja nyky-Suomessa. Myös Miina-kirja on saanut Suomi 100 -
tunnuksen. Kirja sai paljon julkisuutta ja se inspiroi useita laajoja lehtiartikkeleita, kuten toimittaja Miska 
Rantasen kokosivun lauantaiesseen ”Piiasta hyvinvoinnin rakentajaksi” Helsingin Sanomissa 24.9.2016. Kirja 
on saanut myös lukijoilta innostuneen vastaanoton ja kustantaja SKS on julkaissut sen myös e-kirjana. 

Korppi-Tommolan teoksen julkistamistilaisuuden yhteydessä Seuran puheenjohtaja luovutti vuoden 2016 
Miina Sillanpää –tunnustuksen piispa Irja Askolalle tasa-arvon, solidaarisuuden ja monikulttuurisuuden 
edistämisestä. Askola on ottanut rohkeasti kantaa muun muassa vähäosaisten, tasa-arvoisen avioliittolain, 
turvapaikanhakijoiden ja perheen yhdistämisen puolesta. Hallitus kiittää Demarinaisia tilaisuuden 
päätteeksi järjestetystä kuohuviinitarjoilusta. 

Syyskuun 28. päivänä Eduskunta ja Eduskunnan naisverkosto järjestivät yhdessä Seuran kanssa ja sen 
aloitteesta juhlaseminaarin ”Nainen ja ääni – Miina Sillanpää 150 vuotta” Pikkuparlamentin auditoriossa. 
Samalla seminaari juhlisti lokakuun 1. päivää, jolloin tuli kuluneeksi 110 vuotta yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden voimaan tulosta Suomen suuriruhtinaskunnassa. Vuonna 2016 
vuosipäivä sattui lauantaiksi. Suuren suosion saaneen seminaarin avasi eduskunnan puhemies Maria 
Lohela.    

Juhlavuoden huippuhetkiä oli juhlaliputus 1. lokakuuta Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen 
kunniaksi. Seuran, Miina Sillanpään Säätiön, Ensi- ja turvakotien liiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
sekä 22 muun yhteisön kesäkuussa 2011 sisäministeriölle tekemän esityksen perusteella ministeriö antoi 
asiassa valtion virastoja ja laitoksia koskeneen määräyksen ja suositti samalla vastaavaa yleistä liputusta. 
Ministeriön suositus otettiin myönteisesti vastaan ja sitä noudatettiin hyvin. Jotta liputusta voitaisiin jatkaa 
vuosittain kansalaisten täysien poliittisten oikeuksien vuosipäivänä, on Seura laatinut sisäministeriölle 
uuden esityksen pysyvästä liputtamisesta merkittävälle kansalaisvaikuttajalle Miina Sillanpäälle ja samalla 
demokratian tukipilarille aktiiviselle kansalaisyhteiskunnalle.   

Marraskuun 15. päivänä oli juhlavuoden viimeinen tilaisuus, jonka järjestämisestä Seuran oli tehnyt 
aloitteen. Helsingin kaupunki toteutti kaupungintalon juhlasalissa onnistuneen seminaarin ”Helsinkiläisten 
parhaaksi – Miina Sillanpää 150 vuotta”. Kaupungin pyynnöstä Seura vastasi seminaarin sisällöstä. Aivan 
erityisen kiitoksen sai väliaikatarjoilu, joka tapahtui Helsingin kouluruokailun hengessä. Kaupungin eri 
yksiköiden lisäksi mukana järjestämisessä olivat myös Kuluttajaliitto ja Marttaliitto. 
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Juhlavuoden aikana Miina Sillanpää -blogiin kirjoittivat juhlavuoden valtuuskunnan jäsenet ja Seuran 
puheenjohtaja kukin vuorollaan. Kutsuja, tietoja ja kuvia tilaisuuksista on ollut Seuran kotisivujen lisäksi 
Facebookissa ja Twitterissä sekä muun muassa Miina Sillanpään Säätiön, Ensi- ja turvakotien liiton, SOSTEn 
ja Naisjärjestöjen Keskusliiton kotisivuilla. 

Jotta Seuran juhlavuoden aikana saama myönteinen tunnettuisuus onnistuttaisiin jatkossa käyttämään 
hyväksi toiminnassa, hallitus nimesi loppuvuodesta strategiaryhmän päivittämään Seuran seuraavien 
vuosien strategiaa. Ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Rauli Warto ja jäseniksi Virpi Dufva ja Riitta Särkelä. 

 

HALLINTO 

 

Juhlavuoden suojelijana on toiminut presidentti Tarja Halonen. Hallitus on kiitollinen hänen useissa 
tilaisuuksissa käyttämistään puheenvuoroista ja arvovaltaisesta osallistumisestaan. 

Juhlavuoden valtuuskuntaan (2014-2016) ovat kuuluneet puheenjohtajana kansanedustaja Tuula 
Haatainen ja jäseninä piispa Irja Askola, kansanedustaja Tarja Filatov, pääsihteeri Kristiina Kumpula, entinen 
pääministeri Paavo Lipponen, toimitusjohtaja Matti Niemi, puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori, 
puheenjohtaja Ann Selin, puheenjohtaja Vappu Taipale ja apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 

Valtuuskunta kokoontui vuonna 2016 kerran. Erityisesti puheenjohtaja Haatainen sekä jäsenet Askola ja 
Viljanen ovat aktiivisesti vaikuttaneet juhlavuoden onnistumiseen. Valtuuskunnan ja Seuran hallituksen 
yhteinen kiitosglögitilaisuus järjestettiin Ensi- ja turvakotien liiton tiloissa 22.11.2016. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Kirsti Rissanen, varapuheenjohtajana Eija Sorvari ja muina jäseninä Sari 
Aalto-Matturi, Virpi Dufva, Ulla Numminen, Maire Suomi, Riitta Särkelä ja Rauli Warto. Lisäksi hallituksen 
asiantuntijoina ovat toimineet viime vuonna erovuorossa olleet jäsenet Kirsti Palanko-Laaka ja Riitta Tainio. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Vaativasta ja onnistuneesta viestinnästä vastasi 
hallituksen viestintäryhmä, jonka jäseniä olivat Ulla Numminen, Sari Aalto-Matturi, Eija Sorvari ja Rauli 
Warto. Lisäksi juhlavuosi vaati hallituksen jäseniltä paljon erilaista yhteydenpitoa ja laajaa monimuotoista 
osallistumista juhlavuoden toteuttamiseen.  

Riitta Tainio toimi menestyksekkäästi sekä Miina Sillanpää 150 vuotta -näyttelyn että Helsingin kaupungin 
Helsinkiläisten parhaaksi -seminaarin suunnitteluryhmien puheenjohtajana. Seuran jäsenistä erityisesti 
Pirkko Lahden panos oli monessa yhteydessä merkittävä. 

Seuran sihteerinä toimi Miina Sillanpään Säätiön säätiönjohtaja Eija Sorvarin assistentti Pauliina Ohtonen. 
Hänen vastuullaan ja taitavissa käsissään oli kaikkien juhlavuoden toimien käytännön toteuttaminen ja 
erilaisesta yhteydenpidosta huolehtiminen. Hän on hoitanut kirjailijan ohjeiden mukaan myös Miina-kirjan 
kuvatoimituksen. Hallitus lausuu Pauliina Ohtoselle sydämelliset kiitokset. 

Seuran taloushallinto hoidettiin Miina Sillanpään Säätiössä ja taloudenhoitajana toimi Raili Kaikkonen.       

Toiminnantarkastajana toimi Heli Tynkynniemi ja hänen varahenkilönään Pirkko Lahti. 

Seuran vuosikokous pidettiin 22.3. alkaen kello 13 Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa. Kokousasioiden 
jälkeen juhlavuoden valtuuskunnan jäsen Vappu Taipale kertoi HelpAge -organisaation toiminnasta. 
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TALOUS 

 

Tilikauden toimintakulut olivat 22 868,46 euroa, jotka katettiin jäsenmaksuilla ja apurahoilla. Tilikauden 
kokonaistuotot olivat 22 700 euroa, jotka muodostuivat jäsenmaksuista 3 200 euroa ja apurahoista 19 500 
euroa. Apurahoja myönsivät HOK-Elanto, Tradeka-Palvelut ja Kansan Sivistysrahasto. Tilikauden alijäämä oli 
168,46 euroa. Kun edellisten kausien ylijäämä otetaan huomioon, Seuran talous on vakaalla pohjalla ja 
mahdollistaa toiminnan kehittämisen. 

Seuran yhteisöjäseniä ovat Ensi-ja turvakotien liitto, Miina Sillanpään Säätiö, Sosiaalidemokraattiset Naiset 
ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Henkilöjäsenten lukumäärä tilikauden päättyessä oli 53.    

 

 

 

 


