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Professori Maria Lähteenmäelle Miina Sillanpää -tunnustus
Miina Sillanpään Seura on myöntänyt tunnustuspalkinnon yhteiskunnallisesta tutkimuksesta ja
vaikuttamisesta historioitsija, professori Maria Lähteenmäelle. Maria Lähteenmäki on tutkinut uransa
aikana laaja-alaisesti yhteiskunta- ja naishistoriaa sekä antanut äänen erilaisten ja eritaustaisten
ihmisten historialle. Nykyisin Lähteenmäki toimii arktisten alueiden ja Suomen historian professorina
Itä-Suomen yliopistossa ja Pohjoismaiden historian dosenttina Helsingin yliopistossa.
Sodankylästä yliopistouralle ponnistaneen Maria Lähteenmäen väitöskirja käsitteli suomalaisia naisia
työväenliikkeessä 1910–1930-luvuilla. Itä-Suomen yliopiston professorina hän on erikoistunut myös
ylikansallisten raja-alueiden ja -yhteisöjen tutkimukseen muun muassa Lapissa, Barentsin alueella ja
Karjalassa. Uusin Maria Lähteenmäen toimittama monitieteinen teos on Laatokka. Suurjärven kiehtova
rantahistoria (SKS 2021).
”Professori Maria Lähteenmäen työssä välittyy suuri arvostus historian rohkeisiin tekoihin, joilla on edistetty
naisten aseman ja yhteiskunnallisen tasa-arvon kehittymistä. Samaa rohkeutta osoittaa myös Lähteenmäen
oma työ historioitsijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän on antanut äänen heille, joiden ääni ei
historiankirjoituksen valtavirrassa helposti kuuluisi. Lähteenmäen töissä näkyy myötätuntoinen kiinnostus
esimerkiksi siirtolaisia, siirtotyöläisiä ja pakolaisia kohtaan,” kertoo Tuire Santamäki-Vuori Miina Sillanpään
Seurasta.
Miina Sillanpään perintö kannustaa
Professori Maria Lähteenmäki kertoo arvostavansa tunnustusta sekä historiallisista että arvopohjaisista
syistä.
”Arvostan tunnustusta erittäin paljon ensinnäkin siitä syystä, että Miina Sillanpää ja hänen kaltaistensa
poliittisesti aktiivisten naisten työ Suomen ensimmäisen tasavallan aikaisessa rakennustyössä on ollut
korvaamattoman tärkeää. He olivat rohkeita ja kovapintaisia naisia, jotka menivät läpi harmaan kiven eli
1900-luvun alkupuoliskon tahmean boomeri-kulttuurin, jossa vallitsi patriarkaalinen, konservatiivinen henki.
Ja lopulta, vuosien – ja seuraavien naissukupolvien työn ansiosta – saatiin läpi uudistuksia esimerkiksi äitien
palkkatyöhön, yksinhuoltajuuteen ja turvattomien lasten elämään liittyviin epäkohtiin,” Lähteenmäki kuvaa.
”Arvostan tunnustusta siitäkin syystä, että Sillanpään edustamat arvot ‒ tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ‒ ovat
myös minun liputtamiani arvoja. Miinan perintö kannustaa meitä olemaan yhteiskunnallisesti valppaita ja
ennen kaikkea aktiivisia yhdessä. Korjausliikkeet, uudet avaukset ja tulevaisuuteen luotaavat katseet
saavutetaan vain kovalla yhteisellä työllä. Ja tälle työlle on juuri nyt tilausta, kuten olemme saaneet viime
aikoina nähdä kansainvälisessä politiikassa”, Lähteenmäki kertoo.
Taustaa tunnustuksesta
Miina Sillanpää -tunnustus myönnetään yhteisölle tai henkilölle yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Miina
Sillanpään hengessä – esimerkiksi työskentelystä heikossa asemassa olevien ryhmien hyväksi,
työskentelystä naisten aseman edistämiseksi tai hyvinvointityöstä tutkimuksen, koulutuksen ja julkaisutyön
alueella.
Tunnustuksen myöntää Miina Sillanpään Seura. Tunnustus on vuodesta 2012 alkaen myönnetty yhteensä
kuusi kertaa. Tähänastiset tunnustuksen saajat ovat olleet työyhteisövalmentaja Anna Pylkkänen, Vantaan
Nicehearts ry, professori Kaisu Pitkälä, piispa Irja Askola, professori Heikki Hiilamo sekä kirjailija Kaari Utrio.
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