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SEURAN TARKOITUS 

 

Miina Sillanpään Seura on perinneyhdistys, joka kunnioittaa Miina Sillanpään elämäntyötä. Seuran 

tarkoitus on edistää Miina Sillanpään ajamia asioita ja arvoja erityisesti yhteiskunnallista oikeuden-

mukaisuutta 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 Miina Sillanpään täyttäessä 102 vuotta 4.6.1968. 

 

Toimintavuonna 2019 keskeisimpänä asiana oli edistää Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen 

liputuspäivän saamista vakiintuneeksi käytännöksi. Seuran Strategia vuosille 2017-2022 ohjasi 

toimintaa. Yhtenä tavoitteena on saada Seuran jäsenmäärää kasvatettua saaden mukaan lisää 

aktiivisia toimijoita.  

 

 

VUODEN 2019 TOIMINTA 

 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10. 

Toimintavuonna Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää vietettiin sisäministeriön 

suosituksesta jo neljättä kertaa. Miina Sillanpään Seura on toiminut aktiivisesti asian edistä-

misessä.  

Edellisiin liputuspäivän vuosiin nähden läpileikkaus juhlapäivän kannattajakunnasta ja viestijöistä 

on monipuolistunut. Kansalaistoiminta Miina Sillanpään ohella nähdään liputuspäivän pääteemana 

ja siihen on eri tahojen ja kaikkien sukupolvien helppo samaistua sekä löytää yhtymäkohtia. Koko 

Suomen kansa näyttää enenevässä määrin ottavan 1.10. liputuspäivän omaksi juhlakseen. Miina 

Sillanpää toimii edelleen tärkeänä roolimallina ja esikuvana kertoen yhteiskunnassamme olevista 

mahdollisuuksista ja tasa-arvosta. 

 

Seura koordinoi jo edellisenä toimintavuotena yhteistyössä Miina Sillanpään Säätiön kanssa laajan 

videokampanjan tukemaan liputuspäivän onnistumista. Videoita hyödynnettiin myös 

toimintavuonna 2019. 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. Videoita on käytetty liputuspäivän 

tunnettuuden kasvattamiseen ja vuoden 2019 kampanjan aikana ne ovat tavoittaneet 

Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä yli 52 000 ihmistä. Videot ovat katsottavissa Miina 

Sillanpään Seuran Facebook-sivuilla toimintavuoden jälkeenkin. 

 

Liputuspäivän pääviestintäkanavaksi on muodostunut sosiaalinen media, erityisesti Twitter, myös 

Facebookissa ja Instagramissa viestintä oli runsasta liputuspäivän teemojen osalta. Pelkästään 

liputuspäivän viikon aikana Twitterin kautta oli mahdollisuus tavoittaa Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttamisen teemaan liittyen yli 1 188 350 henkilöä. Twitterissä tunnukset 



#miinasillanpää, #kansalaisvaikuttaminen ja #järjestöjenpäivä olivat päivän suosituimpien aiheiden 

joukossa.  

Liputuspäivästä on viestitty eri kielillä sekä suomessa asuvien ulkomaalaisten toimesta että 

Suomen ulkopuolella olevien Suomen edustojen toimesta ulkomaisessa mediassa. Aiemmin, 

juhlavuoden 2016 aikana Miina Sillanpäästä kertova lyhytdokumentti on lisännyt katsojamääriään 

noin 20%, englanniksi tekstitetty versio jopa 40%. Miina Sillanpään elämäntarina kertoo 

suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvosta ja luokkanousun mahdollisuudesta viestien esimerkillistä 

tarinaa yhteiskunnastamme.  

Sosiaalisen median lisäksi myös printti- että digi-lehdet julkaisivat uutisia ja kirjoituksia 

liputuspäivästä (useita maakuntalehtiä ja paikallislehtiä, esim. Keskisuomalainen, Turun Sanomat, 

Kaleva, Luumäen lehti, Ylä-Karjala lehti). Yle Radion ykkösaamu nosti esille Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää aamun lähetyksessään.  

 

 

Seura osallistui Miina Sillanpään Säätiön 

organisoimaan lipunnostoon ja aamiaistilaisuuteen 

liputuspäivänä 1.10. Wilhelmiinassa Pikku-Huopa-

lahdessa. Lipun Miina Sillanpään ja kansalais-

vaikuttamisen kunniaksi Wilhelmiinan pääsisään-

käynnin luona nosti salkoon Vihreät puolueen 

Eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja, 

kansanedustaja Saara Hyrkkö. Lipunnoston jälkeen 

pidettiin aamiaistilaisuus, jossa puheenvuorot käyttivät 

Miina Sillanpään Säätiön johtaja Eija Sorvari, Miina 

Sillanpään Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva, HelpAge 

Internationalin pääjohtaja Justin Derbyshire sekä 

Seuran aiempi puheenjohtaja, jäsen Kirsti Rissanen. 

 

 

 

 

 

1.10. olleen Miina Sillanpään ja kansalais-

vaikuttamisen liputuspäivän lisäksi vietettiin laajasti 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 Suomen 

Sosiaali- ja Terveys ry:n SOSTE:n toimesta. Eri 

järjestöt toteuttivat omaa viestintäänsä, kampanjoita ja 

tapahtumia teeman ympärillä. Järjestöjen päivän 

teemalla oli useita tapahtumia ympäri Suomea. Suurin 

tilaisuus oli Tampere-talolla, jossa kansalais-

vaikuttamista ja järjestöjä juhlittiin koko Pirkanmaan 

järjestöjen voimin. Mukana oli noin 74 järjestöä ja noin 

110 osallistujaa esittelemässä omaa toimintaansa. 

Miina Sillanpään Seuran hallituksen jäsen Riitta 



Särkelä käytti Seuran puheenvuoron Tampere-talon tilaisuudessa. 

 

Seuran hallituksen asettama erillinen liputustyöryhmä jatkoi aktiivista työtään, kokoontuen 4 kertaa. 

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. 

 

 

 

Miinan patsaan kukitus 4.6.  

Miina Sillanpään Seura osallistui Helsingin 

Tokoinrannassa 4.6. Miina Sillanpään syntymä-

päivänä (153 vuotta syntymästä) patsaalla järjes-

tettyyn kukitustilaisuuteen. Patsas julkistettiin 51 

vuotta aiemmin. Perinteiset Miinan syntymä-

päiväkahvit nautittiin tilaisuuden jälkeen Haka-

niemessä Miina Sillanpään Säätiön toimesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miina Sillanpää ja Minna Canth: opit ihmisyyteen 

ja tasa-arvoon keskustelutilaisuus 1.10. 

Seura järjesti yhteistyössä Minna Canthin seuran 

kanssa 1.10. alkuillasta Oodi-kirjaston Maijan salissa 

Helsingissä keskustelutilaisuuden. Tilaisuuteen osal-

listui noin 70 henkilöä. 

 

 

Tietokirjailija, historioitsija Kaari Utriolle myönnettiin 

tilaisuuden yhteydessä Miina Sillanpään tunnustus-

palkinto. Palkinnon perusteina todettiin Kaari Utrion nostaneen pitkän uransa aikana sekä romaa-



neissaan että tietokirjoissaan monipuolisesti esiin 

naisten ja lasten historiaa. Lisäksi hän on uudistanut 

historiallisen romaanin perinnettä nostamalla naisia 

päähenkilöiksi. Kirjailijan työn ohella Kaari Utrio on 

kansalaisvaikuttajana toiminut yhteiskunnallisen tasa-

arvon edistämiseksi lukuisilla muilla foorumeilla, kuten 

useissa järjestöissä. Hänet tunnetaan haastatteluista 

sekä radio- ja tv-ohjelmista naisten aseman ja 

oikeuksien sekä pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

puolesta puhujana. Tunnustuspalkinnosta laadittiin 

erillinen tiedote median kautta välitettäväksi. Useat 

valtakunnalliset mediat uutisoivat tunnustuksen 

myöntämisestä. 

 

 

 

 

 

Seminaarikoosteita ja esityksiä toimintavuodelta ja aiemmilta vuosilta löytyy Seuran kotisivuilta: 

https://miinasillanpaaseura.fi/seura/seminaarit/  

 

 

Seurasäätiö-yhteistyö 

Miina Sillanpään Seura osallistui Tannerin Säätiön koordinoimaan historian opetusta koulussa 

tukevaan suunnitteluhankkeeseen syksystä 2018 alkaen. Seuran hallitus totesi kesällä 2019, ettei 

Miina Sillanpään Seuralla ole mahdollisuuksia aika- ja taloudelliset resurssit huomioiden osallistua 

suunnitteilla olevaan projektiin, vaikka asia onkin hyvä ja kannatettava. Päätöksestä ilmoitettiin 

Tannerin Säätiön asiamiehelle. Mahdollisuuksien mukaan päätetään liittymisestä myöhemmin. 

 

 

Miina Sillanpää -näyttely 

Miina Sillanpää -näyttelyn kaksi kopiota olivat edelleen mahdollista lainata eri toimipaikoissa 

tilaisuuksiin ja tapahtumiin esille laitettavaksi. 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 –juhla-

ohjelmaa. 

 

 

 

 

 

 

https://miinasillanpaaseura.fi/seura/seminaarit/


Miina Sillanpää Seuran www-sivut 

Seuran www-sivuille on koottu tietoa Miina Sillanpään elämästä. www.miinasillanpaaseura.fi  

Miina Sillanpään Seuran ylläpitämään blogiin kirjoitettiin 1 kirjoitus. 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 5 kertaa. 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 pidettiin 25.3.2019 kello 16 

alkaen Wilhelmiina Asumispalvelukeskuksessa 

(Miina Sillanpään Säätiö), Helsingissä. 

 

Kokousasioita ennen kuultiin Seuran jäsen 

Sisko Sepän vuosikokousesitelmä ”Kansalais-

järjestöt ja kansalaisvaikuttaminen”. Puheen-

vuoron jälkeen käytiin aktiivista keskustelua. 

Vuosi-kokoukseen osallistui 20 Seuran jäsentä 

ja keskustelutilaisuudessa oli 20 osallistujaa.  

 

 

Jäsenistölle lähetettiin toimintavuonna yksi jäsenkirje, joulutervehdys sekä kutsut seuran 

järjestämiin tilaisuuksiin. 

 

 

TALOUS 

 

Taloushallinnon asioiden hoito siirtyi toimintavuoden aikana, 1.5.2019 alkaen Helsingin ensikoti 

ry:lle. Taloudenhoitajana toimi ensikodin talousjohtaja Katri Hadjari.  

Tilikauden toimintakulut olivat 1 268,25 euroa, jotka katettiin jäsenmaksuilla. Tilikauden kokonais-

tuotot olivat 3 600,00 euroa, jotka muodostuivat jäsenmaksuista. Miina Sillanpään Säätiö on 

lahjoittanut Seuralle 2 000,00 euroa jäsenmaksuna, josta Seura kiittää Säätiötä. Seuran talous on 

vakaalla pohjalla ja mahdollistaa toiminnan jatkumisen.  

 

http://www.miinasillanpaaseura.fi/


Seuran yhteisöjäseniä ovat Ensi -ja turvakotien liitto, Kansan Sivistysrahasto, Kuluttajaliitto ry, 

Miina Sillanpään Säätiö, Sosiaalidemokraattiset Naiset, sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. 

Henkilöjäsenten lukumäärä tilikauden päättyessä oli yhteensä 65 jäsentä ja 5 yhteisöjäsentä (v. 

2018 yht. 63 jäsentä). 


