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MIINA SILLANPÄÄN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

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 tasaarvoa 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 Tokoinrannassa Miina Sillanpään täyttäessä 102 vuotta
4.6.1968.
Toimintavuonna 2017 jatkettiin Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuodelta 2016 esiin nousseita ja eteenpäin
työstettäviä asioita. Seura tekee arvokasta työtä ja juhlavuoden lukuisten tapahtumien aikaansaama näkyvyys
ja

vaikuttaminen

jatkui

edelleen

vuonna

2017.

Keskeisimpänä

asiana

Miina

Sillanpään

ja

kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän saaminen vakiintuneeksi käytännöksi. Seuran uusi, päivitetty Strategia
ohjasi toimintaa. Yhtenä tavoitteena on saada Seuran jäsenmäärää kasvatettua.

VUODEN 2017 TOIMINTA

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.
Juhlavuoden 2016 jälkeen todettiin tärkeäksi jatkaa toimia Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen
liputuspäivän vakiinnuttamiseksi. Jotta liputusta voitaisiin jatkaa vuosittain kansalaisten täysien poliittisten
oikeuksien vuosipäivänä, on Seura laatinut sisäministeriölle uuden esityksen pysyvästä liputtamisesta
merkittävälle kansalaisvaikuttajalle Miina Sillanpäälle ja samalla demokratian tukipilarille aktiiviselle
kansalaisyhteiskunnalle.
Seuran edustajat vierailivat sisäministeri Paula Risikon luona 24.3. Ministerille luovutettiin Seuran joulukuussa
2016 yhdessä Miina Sillanpään Säätiön, Ensi- ja turvakotien liiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton
kanssa laatima esitys Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen pysyväksi liputuspäiväksi. Esitykseen saatiin
mukaan yli 30 järjestöä. Sisäministeriön suositus liputukseen saatiin myös toimintavuodelle 2017.

Seuran hallitus päätti perustaa erillisen liputustyöryhmän: puheenjohtajana Eija Sorvari ja jäseninä Kirsti
Rissanen, Vappu Taipale, Kirsti Palanko-Laaka, Riitta Tainio, Sara Salomaa, Rauli Warto ja Virpi Dufva.
Liputustyöryhmä kokoontui 3 kertaa.

Seuran nimissä liputustyöryhmä ajoi aktiivisesti eteenpäin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen
liputuspäivää 1.10. Olemme hieman lähempänä liputuspäivän vakiinnuttamista, mutta maaliin on vielä matkaa.
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Taustaa aiemmilta vuosilta:
Seuran, Miina Sillanpään Säätiön, Ensi- ja turvakotien liiton ja Vanhusja lähimmäispalvelun liiton 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. Ministeriön suositus otettiin myönteisesti
vastaan ja sitä noudatettiin hyvin. Vuonna 2016 lokakuun 1. päivä
liputettiin koko maassa Miina Sillanpäälle ja kansalaisvaikuttamiselle.

Miinan patsaan kukitus 5.6.
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. Syntymäpäivää vietettiin 5.6.,
koska varsinainen Miina Sillanpään syntymäpäivä 4.6. osui
viikonlopulle.

Kansainvälinen vierailu 13.6.
Miina Sillanpään seuran vieraana kävi 13.6. Elizabeth Tang, IDWF:n (International Domestic Workers’
Federation http://idwfed.org/en) pääsihteeri Hong Kongista. IDWF on vuonna 2006 perustettu globaali
kotitaloustyöntekijöiden ammattiliittojen kattojärjestö, joka edustaa jäsenjärjestöjensä kautta tänä päivänä yli
500 000 kotiapulaista 48:ssa maassa. Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva ja professori Aura Korppi-Tommola
kertoivat hänelle mm. kotiapulaisten roolista ja kasvutarinasta Suomen historiassa sekä Miina Sillanpään
työstä tähän liittyen.

Miina Sillanpää -näyttely
Koko toimintavuoden on kiertänyt kaksi identtistä
Miina Sillanpää -näyttelyä. Näyttelyt on koottu Miina
Sillanpään juhlavuonna 2016. Toinen näyttelyistä oli
Helsingin kaupungin kirjastoissa ja Eduskunnan
kirjastossa, toinen laajemmin Etelä-Suomen alueella.
Näyttely esittää kasvukertomuksen köyhän torpan
tytöstä

ministeriksi

ja

kansanedustajaksi,

jonka

elämäntyön punaisena lankana kulkee vähäosaisten
auttaminen. Näyttely oli osa virallista Suomi 100 juhlaohjelmaa.
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Naisministerit -verkkopalvelu
Valtioneuvosto julkisti 1.12. Miina Sillanpään Seuran
aloitteesta

Suomen

Naisministerit

http://valtioneuvosto.fi/hallitukset.

-verkkopalvelun

Koolla

oli

yli

30

naisministeriä ja muita vaikuttajia. Tilaisuuteen kutsuttiin
myös

Miina

kunniajäsen

Sillanpään

Seuran

edustajia.

Seuran

presidentti

Tarja

Halonen

puhui

tilaisuudessa. Hän kantoi saamaansa Miina Sillanpää yleisurhoollisuusmitalia, ja nosti sen myös puheessaan
esille.

Naisministerit-verkkopalvelu

myönteistä

julkisuutta

valtakunnan

sai

kiitettävästi

uutisissa

sekä

sosiaalisessa mediassa.

Seuran seminaari ”Järjestöt – yhteiskunnan tukipilari vai katoava voimavara” 28.9.
Seuran vuosittainen seminaari
”Järjestöt – yhteiskunnan tukipilari
vai katoava voimavara” oli
ajankohtainen erityisesti soteuudistuksen näkökulmasta.
Tilaisuudessa puhui laaja joukko
eri alojen toimijoita ja
asiantuntijoita. Seminaariin
osallistui yhteensä 90 henkilöä. 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

politiikkatoimenpiteiden
herätteitä

niin

yhteiskunnan
vaikutuksia

päätöksentekoon

tilaa

tarjoaa
kuin

ja

tärkeitä
julkiseen

keskusteluun. Heikki Hiilamo on laajalti eri tahojen
arvostama yhteiskunnallinen toimija. Heikki Hiilamon
tilaisuudessa käyttämä puheenvuoro löytyy seuran kotisivuilta.
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HALLINTO

Hallituksen puheenjohtajana toimi Virpi Dufva, varapuheenjohtajana Tuire Santamäki-Vuori ja muina jäseninä
Sari Aalto-Matturi, Marita Ruohonen, Sara Salomaa, Maire Suomi, Riitta Särkelä ja Rauli Warto. Hallituksen
ja Seuran sihteerinä toimi Miina Sillanpään Säätiön viestintäkoordinaattori Pauliina Ohtonen. Hallituksesta
erosivat Ulla Numminen, varapuheenjohtaja Eija Sorvari ja pitkäaikainen puheenjohtaja Kirsti Rissanen.
Kiitämme heitä omistautuneesta ja ansiokkaasta työpanoksesta.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Viestinnästä vastasi hallituksen viestintäryhmä, jonka jäseninä
olivat Rauli Warto ja sihteeri Pauliina Ohtonen. Seuran kotisivut päivitettiin toimintavuoden aikana Ulla
Nummisen toimesta, hän avusti laajemminkin viestinnässä aina tarpeen mukaan.
Seuran taloushallinto hoidettiin Miina Sillanpään Säätiössä ja taloudenhoitajana toimi Raili Kaikkonen.
Toiminnantarkastajana toimi Heli Tynkynniemi ja hänen varahenkilönään Pirkko Lahti.
Seuran vuosikokous pidettiin 30.3.2017 kello 16 alkaen Ensi- ja turvakotien -liiton (ETKL) tiloissa Itä-Pasilassa.
Kokousasioiden jälkeen kuultiin ETKL:n toiminnanjohtaja Riitta Särkelän väitöskirjan esitys ”Järjestöt julkisen
kumppanista markkinoinnin puristuksiin”, kommenttipuheenvuoron käytti viesti- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Lauri Korkeaoja Attendo Oy:stä, puheenvuorojen jälkeen käytiin monipuolista keskustelua järjestöjen roolista
nyt ja lähitulevaisuudessa. Vuosikokoukseen osallistui 14 seuran jäsentä ja keskustelutilaisuudessa oli 23
osallistujaa.

TALOUS
Tilikauden toimintakulut olivat 4 816,39 euroa, jotka katettiin jäsenmaksuilla ja aiempien vuosien ylijäämällä.
Tilikauden kokonaistuotot olivat 3 600 euroa, jotka muodostuivat jäsenmaksuista. Aiempien vuosien ylijäämää
käytettiin suunnitelmallisesti toimintavuoden alkupuolella liittyen 2016 juhlavuodelta siirtyneisiin tilaisuuksiin ja
kuluihin. Seuran talous on vakaalla pohjalla ja mahdollistaa toiminnan jatkumisen.
Seuran yhteisöjäseniä ovat Ensi-ja turvakotien liitto, Miina Sillanpään Säätiö, Sosiaalidemokraattiset Naiset ja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Henkilöjäsenten lukumäärä tilikauden päättyessä oli 57 jäsentä.

