
No, Suomen ensimmäinen naisministeri. Mutta paljon muutakin. Miina Sillanpään 
huikea elämänura kertoo tarinan köyhän torpan tytöstä, joka syntyi nälkävuosien 
Suomeen 4.6.1866. 

Työ lapsityöläisenä alkoi kaksitoistavuotiaana Forssan puuvillatehtaassa ja Jokioisten 
naulatehtaalla. Koulunkäynti jäi vaatimattomasti kiertokouluun ja tehtaankouluun. 
Piikana Miina aloitti Porvoossa ja siirtyi sieltä palvelijattareksi Helsinkiin. 

Miina Sillanpää 150 vuotta 
Juhlavuosi 2016

Kuka on Miina Sillanpää?

”Minä tahtoisin saada naiset valveutumaan ja ymmärtämään asemansa etuoikeuden. En käsitä, 
miksi naisten aina pitää oleman armoleivän syöjiä, miksi heidän aina pitää kärsiä kaikkea sitä 

aliarviointia, mitä he saavat osakseen.”

Miina Sillanpää yhteiskunnallinen ura käsittää työn Palvelijataryhdistyksen 
puheenjohtajana (1901–52) ja palvelijattarien oikeuksien ja työolojen parantamisessa. 
Kansanedustajaksi Miina Sillanpää valittiin ensimmäiseen eduskuntaan yhtenä 19:sta 
naisesta (1907). Kansanedustajana hän oli 38 valtiopäivillä pitäen vieläkin hallussaan 
naiskansanedustajien ennätystä. Sosiaaliministerinä hän toimi vuosina1926-27. 
Toimittajana Miina Sillanpää otti vahvasti kantaa havaitsemiinsa ongelmiin.

Miina Sillanpään työssä näkyvät keskeiset 
arvot, oikeudenmukaisuus ja tasa-
arvo. Hän toimi ja sai paljon aikaan.  
Hän tarttui herkästi yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin ja erityisesti yhteiskunnan 
vähäosaisten aseman parantamiseen. 
Hän otti kantaa työssäkäyvien naisten 
asemaan ja perheoloihin, perusti ensikoteja 
yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen 
sekä kiinnitti huomiota vanhusten asemaan 
yhteiskunnassa.

”Jokainen lapsi on pelastettava elämälle” 

Ministeri Miina Sillanpää



”Elävä elämä vaatii osansa, se ei voi eikä saa pysähtyä”

Mitä Miina Sillanpää tekisi tänään? Mieti tätä ja toimi kuten Miina toimisi!

Pähkinänkuoressa - Miina Sillanpää

Syntyi Jokioisilla 1866
Työssä tehtaassa 
Piika ja palvelijatar 
Palvelijataryhdistyksen puheenjohtaja
Työnvälitystoimintaa palvelijattarille 
Elannon ravintoloiden tarkastaja
Kansanedustaja
Ensimmäinen naisministeri 
Toimittaja
Talousneuvoksen arvo
Kulttuurirahaston suurpalkinto
Kuoli Helsingissä 1952

Lisää tietoa Miina Sillanpäästä ja Miinan perinnöstä:
www.miinasillanpaaseura.fi
Blogi: https://miinasillanpaa.wordpress.com/
Facebook: Miina Sillanpää
Twitter: Miina150

Miinan perinnön jatkajat:
Miina Sillanpään Säätiö sr   miinasillanpaa.fi
Ensi- ja turvakotien liitto ry     ensijaturvakotienliitto.fi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    valli.fi

Poliittisen uransa ohella Miina Sillanpää oli merkittävä kansalaisvaikuttaja, jonka työn 
jälki näkyy vielä nykyisinkin monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Ansioistaan Miina 
Sillanpää sai Suomen Kulttuurirahaston suurpalkinnon ja talousneuvoksen arvonimen. 

”Jos minä saisin alkaa alusta työni ja minulta kysyttäisiin: ”Mitä teitä kulkisit?” Vastaisin
empimättä: ”Samoja” .”

Kansanedustaja Miina Sillanpää


