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Hyvät Miina Sillanpää Seuran jäsenet!  

 

Vuosi 2017 on kääntymässä lopuilleen ja on aika kiittää kaikkia kuluneen vuoden aikana Seuran toiminnassa 

mukana olleita jäseniä. Toimintavuoteen on mahtunut monta mielenkiintoista tilaisuutta ja tapahtumaa, 

joissa olemme olleet mukana. Tässä Joulukirjeessä lyhyt katsaus kuluneeseen toimintavuoteen, jonka 

olemme yhdessä rakentaneet ja aikaansaaneet.  

 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10. 

Olemme ponnekkaasti Seuran nimissä edelleen ajaneet eteenpäin Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää 1.10. Seuran edustajat vierailivat sisäministeri Paula Risikon luona 

24.3. ja ministeriön suositus liputukseen saatiin myös tälle vuodelle, 2017. Olemme hieman lähempänä 

liputuspäivän vakiinnuttamista, mutta maaliin on vielä matkaa. Jatkamme työtä liputuspäivän eteen myös 

ensi vuonna. 1.10.2018 tullaan viettämään ”Järjestöjen avoimien ovien ja kansalaisvaikuttamisen -päivää”. 

Asiasta kerromme tarkemmin ensi vuoden puolella, myös mm. SOSTEn kautta tiedotetaan asiasta.  

 

Seuran vuosikokous 30.3. 

Vuosikokous pidettiin Ensi- ja turvakotien -liiton (ETKL) tiloissa Itä-Pasilassa. Sääntömääräisten asioiden 

ohella kuultiin ETKL:n toiminnanjohtaja Riitta Särkelän väitöskirjan esitys ”Järjestöt julkisen kumppanista 

markkinoinnin puristuksiin”, kommenttipuheenvuoron käytti Lauri Korkeaoja, ja keskustelu oli vireää. 

Kooste Riitan esityksestä löytyy Seuran kotisivuilta. Vuosikokous valitsi Seuran hallituksen uusiksi jäseniksi 

Tuire Santamäki-Vuoren sekä Marita Ruohosen ja Sara Salomaan. Uuden hallituksen puheenjohtajana 

toimii Virpi Dufva ja varapuheenjohtajana Tuire Santamäki-Vuori. Haluamme kiittää erovuorossa olleita; 

entistä puheenjohtajaa Kirsti Rissasta, varapuheenjohtaja Eija Sorvaria sekä Ulla Nummista 

omistautuneesta ja tuloksekkaasta panoksesta Miina Sillanpään Seuran hallituksessa.   

 

Miinan patsaan kukitus 

Miina Sillanpään Seuran kesäkausi käynnistyi tuttuun tapaan Helsingin Tokoinrannassa 5.6. Miina 

Sillanpään patsaan kukittamisella ja pienellä juhlatilaisuudella. Perinteiset Miinan syntymäpäiväkahvit 

nautittiin tilaisuuden jälkeen tällä kertaa Helsingin Ensikodilla, Vallilassa. 

 

Miina Sillanpää -näyttely 

Koko toimintavuoden on kiertänyt kaksi samansisältöistä Miina Sillanpää -näyttelyä. Toinen Helsingin 

kaupungin kirjastoissa ja eduskunnan kirjastossa, toinen laajemmin Etelä-Suomessa ollen parhaillaan 

Siuntion Kylpylässä. Tiedätkö sinä toimipaikan, jossa näyttely voisi olla esillä? Näyttelyä voi tulevana vuonna 

tiedustella Seuralta lainaksi. Myös viime vuonna, Juhlavuonna julkaistu ”Miina Sillanpää. Edelläkävijä”-kirja 

on ollut edelleen ansioituneesti esillä Suomi 100-juhlavuoden tunnuksen saaneena.  

 

Naisministerit -verkkopalvelu 

Valtioneuvosto julkisti 1.12. Miina Sillanpään Seuran aloitteesta Suomen Naisministerit -verkkopalvelun. 

Koolla oli yli 30 naisministeriä ja muita vaikuttajia. Asia sai kiitettävästi myönteistä julkisuutta valtakunnan 

uutisissa sekä sosiaalisessa mediassa. Seuran kunniajäsen presidentti Tarja Halonen puhui tilaisuudessa.  
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Hän kantoi saamaansa Miina Sillanpää -yleisurhoollisuusmitalia, ja nosti sen myös puheessaan esille. 

Valtioneuvoston verkkosivujen uutisista löydät linkkejä 1.12. julkistamistilaisuuden kuviin, artikkeleihin sekä 

varsinaiseen palveluun. Kannattaa tutustua, sivusto on todella mielenkiintoinen kokonaisuus.  

• Uutinen: http://valtioneuvosto.fi/etusivu   

• Palvelun esittelyvideo, jossa Miina Sillanpää on hyvin esillä: 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgkf2Hq6lg&feature=youtu.be    

• Suora linkki naisministerit-verkkopalveluun: http://valtioneuvosto.fi/hallitukset   

 

Seuran vuosittainen seminaari 28.9. 

Seuran vuosittainen seminaari ”Järjestöt – yhteiskunnan tukipilari vai katoava voimavara” oli ajankohtainen 

erityisesti sote-uudistuksen näkökulmasta. Tilaisuudessa puhui laaja joukko eri alojen toimijoita ja 

asiantuntijoita. Seminaarikooste ja esitykset löytyvät seuran kotisivuilta. 

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

 

Miina Sillanpää -tunnustus 2017 

Seuran vuosittaisessa seminaarissa jaettiin ja julkistettiin myös ”Miina Sillanpää -tunnustuksen” saaja. 

Vuonna 2017 tunnustus myönnettiin professori Heikki Hiilamolle hänen yhteiskunnallisesta 

vaikuttamisestaan merkittävänä hyvinvointipolitiikan, erityisesti perhepolitiikan sekä eriarvon ja köyhyyden 

tutkijana ja asiantuntijana. Hänen tapansa sanoittaa yhteiskunnan tilaa ja politiikkatoimenpiteiden 

vaikutuksia tarjoaa tärkeitä herätteitä niin päätöksentekoon kuin julkiseen keskusteluun. Heikki Hiilamo on 

laajalti eri tahojen arvostama yhteiskunnallinen toimija. Hiilamon tilaisuudessa käyttämä puheenvuoro 

löytyy seuran kotisivuilta. 

 

Nyt on aika hiljentyä joulun viettoon,  

toivotamme Miina Sillanpään Seuran puolesta teille jokaiselle rauhaisaa joulun aikaa, ja kaikkea hyvää 

alkavaan vuoteen 2018. 

 

 

Virpi Dufva   Tuire Santamäki-Vuori 

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
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