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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 

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 Tokoinrannassa Miina 

Sillanpään täyttäessä 102 vuotta 4.6.1968.  

 

TAUSTAA 

Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 2016, jolloin Seura koordinoi useita eri 

tilaisuuksia yhteistyötahojen kanssa. Tilaisuuksissa Miina Sillanpään monipuolista elämäntyötä 

tuotiin esille eri näkökulmista. Miina Sillanpäästä julkaistiin myös Aura Korppi-Tommolan kirjoittama 

Juhlakirja Miina Sillanpää Edelläkävijä. 

 

Miina Sillanpään elämätyöhän ja Seuran toimintaan voi tutustua tarkemmin 

www.miinasillanpaanseura.fi 

 

  

TOIMINTAVUONNA 2018 MIINA SILLANPÄÄN SEURA: 

 

– Järjestää vuosikokouksensa yhteydessä 15.3.2018 jäsenilleen keskustelutilaisuuden, jossa 

on puheenvuoron käyttää Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling. 

 

 

– Seura jatkaa vaikuttamista Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän 

vakiinnuttamiseksi. Sisäministeriön suosittelee liputusta jälleen vuonna 2018 ja tavoitteena 

on saada sisäministeriön suositus myös tuleville vuosille, kunnes liputuspäivä 

vakinaistetaan. Liputustyöryhmä jatkaa työtään toimintavuoden ajan konsultoiden Seuran 

hallitusta.  

http://www.miinasillanpaanseura.fi/


 

 

– Seura järjestää keskustelutilaisuuden globaalin kestävän kehityksen teemoista.   

 

– Seura osallistuu Miina Sillanpään syntymäpäivän 4.6 Tokoinrannan patsaalla 

järjestettävään tilaisuuteen. Toimintavuonna tilaisuuden järjestelyistä vastaa Ensi- ja 

turvakotien liitto. 

 

– Seura on mukana suunnittelemassa ja viestimässä 1.10. ”Järjestöjen avoimien ovien ja 

kansalaisvaikuttamisen päivää”. Tällöin eri puolilla maata on kansalaisilla mahdollisuus 

tutustua eri järjestöjen ja yhdistysten toimintaan ja palveluihin.  

 

– Seura järjestää yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa Seminaarin, jonka teemana 

on Lapsuus. Seminaari järjestään marraskuussa.  

 

– Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden näyttelyä kierrätetään edelleen, mm. 

yhteisöjäsenten jäsenyhdistysten toimipaikoissa ja kirjastoissa. 

 

– Seura kokoaa uuden viestintäryhmän tavoitteena mm. sosiaalisen median käytön 

lisääminen. 

 

– Seura julkaisee sähköisessä mediassa säännöllisin väliajoin (n. 10/ toimintavuosi) 

kirjoituksia Miina Sillanpäähän ja Seuran teemoihin liittyen.  

 

– Seuraan saadaan vähintään 10 uutta jäsentä. 

 

– Toimintavuonna Seura mahdollisesti myöntää perinteisen Miina Sillanpään tunnustuksen. 

 

– Toimintavuonna seuraamme edelleen tehtyä valtuustoaloitetta Miina Sillanpään mukaan 

nimettävästä kadusta Helsingin Hakaniemeen sekä sen toteutumista 

asemakaavamuutoksen myötä. 

 


