MIINA SILLANPÄÄN SEURAN VUOSIKERTOMUS 2020
SEURAN TARKOITUS
Miina Sillanpään Seura on perinneyhdistys, joka kunnioittaa Miina Sillanpään elämäntyötä. Seuran
tarkoitus on edistää Miina Sillanpään ajamia 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 Helsingin Tokoin rannassa, kun Miina
Sillanpään syntymästä oli kulunut 102 vuotta 4.6.1968.
Toimintavuonna 2020 keskeisimpänä asiana oli edistää Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen
liputuspäivän saamista vakiintuneeksi käytännöksi. Seuran Strategia vuosille 2017–2022 ohjasi
toimintaa. Kuten moni muukin toiminta, myös Miina Sillanpään Seuran toimintavuosi oli poikkeuksellinen
johtuen globaalista COVID19 pandemiasta.
VUODEN 2020 TOIMINTA
Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.
Toimintavuonna Miina Sillanpään Seuran keskeisin tehtävä ja tavoite oli saada Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä vakiinnutettua. 1.10.2020 liputettiin sisäministeriön suosituksesta jo
viidettä kertaa Miina Sillanpäälle ja kansalaisvaikuttamiselle. Sisäministeriö oli ohjeistanut myös valtion
virastot ja laitokset liputtamaan. Toimintavuoden lopussa sisäministeriö tiedotti, että myös vuodelle 2021
ministeriö suosittaa liputusta. Liputuspäivän vakinaistamisesta ei ministeriö tehnyt esitystä
almanakkatoimikunnalle Miina Sillanpään Seuran toimijoiden aktiivisesta asian edistämisestä huolimatta.
Liputuspäivänä 1.10.2020
sisäministeri Maria Ohisalo
nosti aamulla lipun salkoon
Miina Sillanpään perustaman Helsingin Ensikodin
pihalla. Ministeri Ohisalo
piti lipunnoston yhteydessä
puheen, joka on luettavissa
Miina Sillanpään Seura
www-sivuilta. Ministeri Ohisalo kirjoitti liputuspäivänä
julkaistussa
twiitissään:
”Sisäministeriö suosittelee
päivän kunniaksi liputusta
koko maahan. Teen sisäministerinä töitä sen eteen,
että saamme liputuspäivän
vakiinnutettua.”.

Liputuspäivää vietettiin laajasti eri puolella Suomea ja sosiaalista mediaa. Liputuspäivän viestinnässä
nousi esille erityisesti Miinan Sillanpään arvomaailma, heikompiosaisista välittäminen ja sinnikäs työ
tärkeäksi katsomansa asian eteen. Miinan yhteistyötaidot ja neuvotteluvalmius edistivät asioita ja saivat
aikaan muutoksia. Viesteissä myös todettiin, että meitä jokaista tarvitaan paremman yhteiskunnan
rakentamiseen. Miina Sillanpää nähdään merkittävänä roolimallina, jonka sitaatit toimivat edelleen
esimerkkinä.
Mediaseurannan mukaan Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen pelkkä sosiaalisen median
kattavuus oli ajalla 30.9.-2.10.2020 yli 600 viestiä ja tavoittavuus yli 2,2 miljoonaa. Lisäksi päivä mainittiin
YLE:n ja MTV3 kanavien aamu-tv:n ohjelmissa ja aamun uutislähetyksissä. Valtakunnan ykköslehdessä
Helsingin Sanomissa oli aiheesta pääkirjoitus ja yhteensä liputuspäivä tuotti 75 media-artikkelia sekä
printti- että verkkomediassa. YLE:n tuottama ”Miina Sillanpää 3 minuutissa” -videota oli katsottu jo
tuhansia kertoja Yle Areenassa.
Liputuspäivään liittyviä videotervehdyksiä julkaistiin ennen liputuspäivää sosiaalisessa mediassa
useiden eri järjestöjen ja vaikuttajien toimesta, nostaen esille Miina Sillanpään elämää sekä
kansalaisvaikuttamisen merkitystä. Presidentti Tarja Halosen videotervehdystä oli katsottu eri
sosiaalisen median kanavissa tuhansia kertoja.
Liputuspäivänä järjestettiin myös Valtiovarainministeriön Kansalaisjärjestöakatemia yhteistyössä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mukana järjestämässä mm. VALLI ry, Martat, Kansalaisareena
ja Suomen Punainen Risti. Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena oli vahvistaa virkamiesten
kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta ja ymmärrystä kansalaisjärjestöjen erilaisista rooleista ja
toimintatavoista sekä lisätä vuoropuhelua hallinto- ja kansalaisjärjestötoimijoiden välillä. Tilaisuuden
ohjelmassa huomioitiin myös liputuspäivän teema ja Miina Sillanpää.
Viestinnässä hyödynnettiin aiempina vuosina sekä nyt tehtyjä uusia liputusta tukevia videoita.
Liputuspäivän videokampanjassa esiintyvät tunnetut suomalaiset, poliitikot ja vaikuttajat kertoivat
kansalaisvaikuttamisesta sekä Miina Sillanpään merkityksestä ja hänen arvojensa mukaisen työn
jatkamisesta. Videot nostivat esille Miina Sillanpään roolia esikuvana sekä ajankohtaista
kansalaisvaikuttamisen näkökulmaa. Videot ovat katsottavissa Miina Sillanpään Seuran Facebooksivuilla toimintavuoden jälkeenkin.
1.10. olleen Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän lisäksi vietettiin eri järjestöissä
Miina Sillanpään Seuran aloitteesta Järjestöjen päivää (Avoimien ovien päivää). Tavoitteena Järjestöjen
päivässä on mm se, että ihmiset laajemmin tutustuisivat kansalaistoimintaan ja järjestöjen tekemään
työhön ja sen merkitykseen. Tätä Järjestöjen päivää koordinoitiin SOSTE Suomen Sosiaali- ja Terveys
ry:n toimesta. Toimintavuonna tämä toteutui lähinnä sähköisen viestinnän keinoin johtuen COVID19
pandemiasta.
Seuran hallituksen asettama erillinen liputustyöryhmä jatkoi aktiivista työtään, kokoontuen 3 kertaa, osin
etäyhteyksin. Liputustyöryhmään kuuluivat: puheenjohtajana Eija Sorvari ja jäseninä Kirsti Rissanen,
Vappu Taipale, Kirsti Palanko-Laaka, Riitta Tainio, Sara Salomaa, Rauli Warto ja Virpi Dufva.
Liputuspäivän vietto on laajentunut vuosi vuodelta, ja Seura jatkaa toimia Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän vakiinnuttamiseksi.
Taustaa aiemmilta vuosilta:
Miina Sillanpään Seuran, Miina Sillanpään Säätiön, Ensi- ja turvakotien liiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
VALLIn 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. Vuonna
2016 lokakuun 1. päivä liputettiin ensimmäisen kerran koko maassa Miina Sillanpäälle ja kansalaisvaikuttamiselle.

Miina Sillanpään patsaalla 4.6.
Miina Sillanpään syntymäpäivänä, 4.6.2020 Miina Sillanpään Seura osallistui Helsingin Tokoinrannassa
patsaalla järjestettyyn kukitustilaisuuteen, jolloin oli kulunut 154 vuotta Miinan syntymästä. Miinan
patsaalla oli COVID19- pandemian takia sovitusti vain pieni ryhmä paikalla. Patsas julkistettiin 52 vuotta
aiemmin. Perinteiset Miinan syntymäpäiväkahvit nautittiin pienen väen keskuudessa tilaisuuden jälkeen
Vallilassa Helsingin ensikodissa Helsingin Ensikotiyhdistyksen toimesta.

Seminaarit
Miina Sillanpään Seura on järjestänyt vuosien saatossa monia seminaareja eri teemoista, jotka olivat
Miinalle tärkeitä ja joita Miina aikanaan edisti. Seura on järjestänyt seminaareja myös yhteistyössä
Seuran eri jäsenyhteisöjen ja muidenkin toimijoiden kanssa. Seminaarikoosteita ja esityksiä
toimintavuodelta ja aiemmilta vuosilta löytyy Seuran kotisivuilta:
https://miinasillanpaaseura.fi/seura/seminaarit/
Hoivatyössä toisen kotona -seminaari
Miina Sillanpään Seura järjesti yhteistyössä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL
sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
VALLI ry:n kanssa seminaarin, joka
toteutettiin COVID19 pandemian takia etänä.
8.9.2020
järjestetyssä
tilaisuudessa
käsiteltiin
koteihin
tarjottavan
hoivan
näköaloja
ikääntyneiden
hoivatarpeisiin
vastaamisessa sekä toisen kotona koti- ja
hoivatyötä tekevien työntekijöiden asemaa
Suomessa ja kansainvälisesti. Etäyhteyksillä
käytävä keskustelu oli vilkasta. Tilaisuuteen
osallistui noin 150 henkilöä.
Tilaisuuden avasivat Seuran puheenjohtajisto, Tuire Santamäki-Vuori, THL ja Virpi Dufva, VALLI ry.
Puheenvuoron käyttivät: Minna-Liisa Luoma, THL: Ikääntyneiden hoivatarpeisiin vastaaminen – Suomen
suunnitelmat, Teija Hammar, THL: Kotisairaanhoito ja saattohoito, Sirkka Sivula, THL: Itsemääräämisoikeus
arjessa, Jarmo Tiri, Ratkaisutoimisto Aamupäivä: Henkilökohtainen avustaja kotona, Lena Näre, HY ja Merita
Jokela, THL: Toisen kotona työtä tekevien asema, Minna van Gerven, HY: Koti- ja hoivatyö Euroopassa, Lina
van Aerschot, CoAgeCare, JYo: Vanhustyöntekijöiden jaksaminen Suomessa ja muissa pohjoismaissa ja
Timo Sinervo, THL: Itseohjautuva tiimityö.

Miina ja kuluttajaliike- seminaari
Seura järjesti 20.11.2020 yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa Miina ja kuluttajaliike-seminaarin. Seminaari
toteutettiin etäyhteyksillä. Kuluttajaliitto on Seuran jäsenyhteisö, ja toimintavuosi oli Kuluttajaliiton 30:s.
Seminaarissa Miina Sillanpään onnitteli 30-vuotistaivaltaan juhlivaa Kuluttajaliittoa antaumuksellisesta ja
ansiokkaasta työstä.
Seminaarissa tarkasteltiin kuluttajaliikkeen alkutaivalta, 1800-1900-luvun vaihdetta, jolloin Miina
Sillanpää vaikutti sekä myös nykyhetkeä, missä nyt ollaan menossa, ja mitä kaikkea on matkan varrella
kuluttajaliikkeelle tapahtunut. Miina Sillanpää kiinnitti erityistä huomiota muita heikommassa asemassa
oleviin kotitalouksiin. Hän pyrki kohottamaan niiden elämänlaatua parantamalla järkevää kuluttamista ja
omatoimisuutta. Tätä kaikkea Miina teki ajassa, jolloin solidaarisia yhteyksiä eri yhteiskunnan ryhmien
välillä vasta alettiin rakentamaan.

Seminaarin avasivat Seuran
puheenjohtaja Virpi Dufva ja
varapuheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori
(yläkuva vasemmalla).
Puheenvuoron käyttivät: Erikoistutkija
Marjaliisa Hentilä (kuva keskellä): Miina
Sillanpää kotitalous- ja kuluttajavalistuksen edistäjänä, Järjestöneuvos
Leena Simonen (kuva oikealla):
Metamorfoosi kuluttajaliikkeessä, ”sillanpääläisestä” nykytilaan.
Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha BeurlingPomoell (viereinen kuva) käytti tilaisuuden
päätöspuheenvuoron.
Miina ja kuluttajaliike-seminaarista laadittu tiivistelmä on luettavissa Seuran www-sivuilla.

Miina Sillanpään- katuhanke
Loppuvuodesta 2020 Helsingin kaupunki viestitti Seuralle, että Kallion kaupunginosassa Siltasaaren osaalueella on suunnitteilla kadunnimen muutos. Alueella on tullut voimaan asemakaava, jossa osa
Hakaniementorin puoleisesta päästä Sörnäisten rantatietä on ollut mukana, ja se osa Sörnäisten
rantatiestä on asemakaavassa osoitettu Miina
Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata). Sillä
osalla Sörnäisten rantatietä, joka ei ole ollut
mukana kaavamuutoksessa, on kuitenkin
edelleen voimassa Sörnäisten rantatien nimi.
Tämä osa kadusta on tarkoitus muuttaa niin ikään
Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata).
Seura osallistui Miina Sillanpään katua
puoltavaan kannanottoon Helsingin kaupungille.
Kannanotto laadittiin yhdessä Miina Sillanpään
Säätiön, Ensi- ja turvakotien liiton ja Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n kanssa.
Kartta: https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2020-010923
Miina Sillanpään katuehdotus kartassa
vaaleanpunaisella.

Miina Sillanpää -näyttely
Miina Sillanpää -näyttelyn kaksi kopiota
olivat edelleen mahdollista lainata eri
toimipaikoissa tilaisuuksiin ja tapahtumiin
esille laitettavaksi alkuvuodesta 2020.
Näyttelyt säilytetään Miina Sillanpään
Säätiön tiloissa ja Seuran sihteerin kautta
ne on mahdollista lainata edelleen.
Näyttelyt on koottu Miina Sillanpään
juhlavuonna
2016
ja
esittävät
kasvukertomuksen köyhän torpan tytöstä
kansanedustajaksi ja ministeriksi, jonka
elämäntyön punaisena lankana kulkee
vähäosaisten auttaminen. Näyttely oli
vuonna 2017 osa virallista Suomi 100 juhlaohjelmaa. COVID19- pandemian takia näyttelyjen lainaus lopetettiin toistaiseksi.

Miina Sillanpää Seuran www-sivut
Seuran www-sivuille on koottu tietoa Miina Sillanpään elämästä. www.miinasillanpaaseura.fi
Miina Sillanpään Seuran ylläpitämään blogiin julkaistiin toimintavuonna kolme kirjoitusta, Minna
Saarelma-Paukkalan, Suvi Hiltusen ja Virpi Dufvan. Seuran Facebook ja twitter-tileille julkaistiin
säännöllisesti ajankohtaisia uutisia liittyen mm. seminaareihin ja liputuspäivään.

HALLINTO
Hallituksen puheenjohtajana toimi Virpi Dufva, varapuheenjohtajana Tuire Santamäki-Vuori ja muina
jäseninä Juha Beurling-Pomoell, Marita Ruohonen, Sisko Seppä, Maire Suomi, Riitta Särkelä ja Rauli
Warto. Hallituksen ja Seuran sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Savolainen Ensi- ja turvakotien liitto
ry:stä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Toimintavuoden tavoitteen mukaisesti Seuran
viestinnän osalta päädyttiin ostamaan viestinnän palveluja. Seuran viestintää hoitaa tmi Sari Siikasalmi.
Liputuspäivään liittyvän viestinnän osalta tehtiin yhteistyötä Miina Sillanpään Säätiön ja Säätiön
viestintäkoordinaattori Pauliina Ohtosen kanssa. Viestinnästä vastasi hallitus.
Seuran taloushallinto hoidettiin Helsingin ensikoti ry:n toimesta, taloudenhoitajana toimi Katri Hadjari.
Miina Sillanpään Seura kiittää Miina Sillanpään Säätiötä ja muita yhteisöjäseniään taloushallinnon ja
arkiston
hoitamisesta
sekä
muusta
taloudellisesta
avustuksesta
Seuran
toimintaan.
Toiminnantarkastajana toimi Heli Tynkynniemi ja hänen varahenkilönään Pirkko Lahti.
Seuran vuosikokous siirtyi COVID19 pandemian takia suunnitellusta 30.3.2020 syyskaudelle ja se
pidettiin 3.9.2020 kello 16 alkaen Ensi- ja turvakotien liito tiloissa Pasilassa, Helsingissä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Seuran aiempi puheenjohtaja Kirsti Rissanen.
Kokousasioita ennen kuultiin erikoistutkija Merita Jokelan vuosikokousesitelmä Kotitaloustyöntekijät
2020-luvulla. Puheenvuoron jälkeen, huolimatta melko pienestä osallistujamäärästä, käytiin laaja-alaista
ja aktiivista keskustelua mm. kotitaloustyöntekijöiden asemasta ja oikeuksista. Vuosikokoukseen
osallistui 9 Seuran jäsentä ja keskustelutilaisuudessa oli 10 osallistujaa. Osallistujamäärää vähensi
COVID19 Pandemia. Hallituksen erovuoroiset jäsenet, Maire Suomi ja Rauli Warto valittiin uudelle
kaudelle ja jatkamaan hallituksessa.

Kuvassa
erikoistutkija
Merita
Jokela pitämässä esitelmää Miina
Sillanpään Seuran vuosikokouksen yhteydessä 3.9.2020.

Jäsenistölle lähetettiin toimintavuonna kaksi jäsenkirjettä sekä kutsut seuran järjestämiin kokouksiin ja
tilaisuuksiin. Toimintavuonna ei jaettu Miina Sillanpään tunnustuspalkintoa.

TALOUS
Seuran taloudenhoitajana toimi Helsingin ensikodin talousjohtaja Katri Hadjari.
Tilikauden toimintakulut olivat 1968,04 euroa, jotka katettiin jäsenmaksuilla ja aiempien vuosien
ylijäämällä. Tilikauden kokonaistuotot olivat 3440,00 euroa, jotka muodostuivat jäsenmaksuista. Miina
Sillanpään Säätiö on lahjoittanut Seuralle 2000 € jäsenmaksuna, josta Seura kiittää Säätiötä. Seuran
talous on vakaalla pohjalla ja mahdollistaa toiminnan jatkumisen.
Seuran yhteisöjäseniä ovat Ensi -ja turvakotien liitto, Kansan Sivistysrahasto, Kuluttajaliitto ry, Miina
Sillanpään Säätiö, Sosiaalidemokraattiset Naiset, sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry.
Henkilöjäsenten lukumäärä tilikauden päättyessä oli yhteensä 63 jäsentä ja 5 yhteisöjäsentä (v. 2018
yht. 63 jäsentä).

