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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 Helsingin Tokoinrannassa Miina Sillanpään täyttäessä 102 

vuotta 4.6.1968. 

 

Toimintavuonna 2018 jatkettiin Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuodelta 2016 esiin nousseita ja eteenpäin 

työstettäviä asioita. Keskeisimpänä asiana Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän saaminen 

vakiintuneeksi käytännöksi. Seuran Strategia vuosille 2017-2022 ohjasi toimintaa. Yhtenä tavoitteena on 

saada Seuran jäsenmäärää kasvatettua saaden mukaan lisää aktiivisia toimijoita.  

 

 

VUODEN 2018 TOIMINTA 

 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10. 

Toimintavuonna, jo kolmannen kerran, saatiin sisäministeriöltä suositus Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttamisen liputuspäiväksi. Miina Sillanpään Seura on toiminut aktiivisesti asian edistämisessä. 

Seura koordinoi yhteistyössä Miina Sillanpään Säätiön kanssa laajan video-kampanjan tukemaan 

liputuspäivän onnistumista. Videot nostivat esille Miina Sillanpään roolia esikuvana sekä ajankohtaista 

kansalaisvaikuttamisen näkökulmaa. Videoilla esiintyivät mm. eduskunnan toinen varapuhemies Tuula 

Haatainen, lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila, Sosiaalineuvos Aulikki Kananoja, urheilija Jani Poutala, ja 

ne tavoittivat yli 10 000 katsojaa ja ovat edelleen katsottavissa Miina Sillanpään Seuran Facebook-sivuilla.   

 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä näkyi valtakunnallisesti sekä katukuvassa, 

järjestettyjen tapahtumien määrässä, että sosiaalisessa mediassa. Miina Sillanpään Seuran aloitteesta tänä 

vuonna nostettiin esille erityisesti kansalaisvaikuttamisen näkökulmaa.  

 

Viestinnällinen anti painottui vuonna entistä enemmän 2018 sosiaaliseen mediaan. Tunnukset #miinasillanpaa 

ja #MiinaSillanpää, #kansalaisvaikuttaminen ja #järjestöjenpäivä olivat päivän käytettyimpien hashtagien 

joukossa, nousten Twitterin Top-3listan aiheisiin. Twitterissä pelkästään Miina Sillanpään Seuran lähettämät 

ja uudelleen twiittaamat aiheeseen liittyvät viestit saivat noin 33 500 näyttökertaa. Tilastoseuraajien, kuten 

#pinnalla -mukaan pelkästään Miina Sillanpäästä lähetettiin päivän aikana yli 800 twiittiä ja tavoitettavuuden 

ollen yli 1 100 000. 

 

1.10. olleen Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän lisäksi vietettiin laajasti eri järjestöissä 

Miina Sillanpään Seuran aloitteesta Avoimien ovien päivää. Tavoitteena oli mm se, että ihmiset laajemmin 

tutustuisivat kansalaistoimintaan ja järjestöjen tekemään työhön. Tätä Avoimien ovien-tapahtumapäivää 

koordinoitiin Suomen Sosiaali- ja Terveys ry:n SOSTE:n toimesta. Siihen osallistui myös Seuran 

taustaorganisaatioita resurssiensa mukaan.  

 



Seura järjesti yhteistyössä Miina Sillanpään Säätiön kanssa 

lipunnoston ja aamiaistilaisuuden liputuspäivänä 1.10. 

Wilhelmiinassa Pikku-Huopalahdessa kiitokseksi liputuspäivän 

kampanjointiin osallistuneille tahoille ja henkilöille. Vappu ja 

Ilkka Taipale nostivat lipun Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttamisen kunniaksi Wilhelmiinan 

pääsisäänkäynnin luona ja sen jälkeen pidettiin 

aamiaistilaisuus, jossa puheenvuorot käyttivät Miina Sillanpään 

Säätiön johtaja Eija Sorvari ja Miina Sillanpään Seuran 

puheenjohtaja Virpi Dufva. 

 

Seuran hallituksen asettama erillinen liputustyöryhmä jatkoi 

aktiivista työtään, kokoontunen 3 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. Patsas 50-vuotias 

Miina Sillanpään Seura osallistui Helsingin Tokoinrannassa 4.6. Miina Sillanpään syntymäpäivänä (152 vuotta 

syntymästä) patsaalla järjestettyyn kukitustilaisuuteen. Patsas julkistettiin 50 vuotta aiemmin. Perinteiset 

Miinan syntymäpäiväkahvit nautittiin tilaisuuden jälkeen Ensi- ja turvakotien liitossa Pasilassa. 

 

 



Miina Sillanpään Seuran Kestävän kehityksen seminaari 4.6. 

Seura järjesti Helsingissä 4.6. iltapäiväseminaarin teemalla Kestävä kehitys. Pääpuheenvuoron tilaisuudessa 

käytti presidentti Tarja Halonen teemalla Kestävän kehityksen tavoitteet 2030. Nuorten asemasta muuttuvassa 

maailmassa puhui YK:n nuorisodelegaatti 2017 Ilmi Salminen. Kansainvälistä näkökulmaa seminaariin toi 

YK:n Naisjärjestön tutkimusjohtaja Shahra Razavi. Hän puhui naisten aseman parantamisesta luotettavien 

sosiaaliturvajärjestelmien avulla. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen EU-SPS-ohjelman johtaja Timo Voipio 

esitteli Sosiaaliturvan innovaatiotoimintaa Afrikassa ja Aasiassa puhuen myös YK-tavoitteiden saamisesta 

pysyviksi järjestelmiksi. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Seuran varapuheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori, 

avauspuheenvuoron käytti Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut yli 60 kuulijaa. 

 

 

 

 

 

Miina Sillanpään Seuran ja Ensi- ja turvakotien liiton seminaari ”Miina ja lapset” 22.11. 

Seuran toinen seminaari toteutettiin yhteistyössä Seuran taustaorganisaatio Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) 

kanssa 22.11. ETKL:n toimitiloissa Pasilassa. ”Miina ja lapset” seminaarissa tarkasteltiin, miten Miinan 

käynnistämä työ lasten hyväksi jatkuu ja nostettiin esiin, millaisia ovat tärkeimmät haasteet lasten oikeuksien 

kannalta nykyisin. Puheenvuoroja käyttivät toiminnanjohtaja Kirsi-Marja Manninen Helsingin Ensikoti ry:stä, 

johtava asiantuntija Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja 

Turvakotien liitto ry:stä, johtaja Kari Ilmonen Sosiaali- ja terveysministeriöstä, toiminnanjohtaja Hanna 

Heinonen Lastensuojelun Keskusliitto ry:stä ja pääsihteeri Hanna Markkula- Kivisilta Pelastakaa Lapset ry:stä.  

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Seuran varapuheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori, tilaisuuden 

avauspuheenvuoron käytti Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut noin 30 kuulijaa. 

 

Seminaarikoosteita ja esityksiä toimintavuodelta ja aiemmilta vuosilta löytyy Seuran kotisivuilta: 

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

 

 

 

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


Miina Sillanpää -näyttely 

Toimintavuoden aikana Miina Sillanpää -näyttelyn 

kaksi kopiota kiersivät edelleen Etelä-Suomessa. 

Näyttelyt olivat esillä mm. Miina Sillanpään Säätiön 

omistamassa Wilhelmiinassa ja Siuntion Kylpylässä, 

Käpyrinteen toimipisteissä sekä Kantin että Käpylän 

Gallerioissa, Jokioisten kunnassa ja Seniorisäätiön 

toimipisteissä. 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 -juhlaohjelmaa. 

 

Miina Sillanpää Seuran www-sivut 

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

Miina Sillanpään Seuran ylläpitämään blogiin kirjoitettiin 2 kirjoitusta. 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 

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 ja liputuspäivän 

viestinnässä avusti myös Miina Sillanpään Säätiön projektityöntekijä Eija Kosamo. Hallitus kokoontui vuoden 

aikana 4 kertaa. Viestinnästä vastasi hallituksen viestintäryhmä, jonka jäseninä olivat Rauli Warto, Sara 

Salomaa ja sihteeri Pauliina Ohtonen.  

 

Seuran taloushallinto hoidettiin Miina Sillanpään Säätiössä ja taloudenhoitajana toimi Raili Kaikkonen. Miina 

Sillanpään Seura kiittää Miina Sillanpään Säätiötä sihteerityön osuudesta, taloushallinnon ja arkiston 

hoitamisesta sekä muusta taloudellisesta avustuksesta Seuran toimintaan. Toiminnantarkastajana toimi Heli 

Tynkynniemi ja hänen varahenkilönään Pirkko Lahti. 

 

Seuran vuosikokous pidettiin 15.3.2018 kello 16 alkaen Vanhus- ja lähimmäispalvelu liitto Valli ry:n tiloissa 

Sörnäisissä. Kokousasioita ennen kuultiin Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurlingin vuosikokousesitelmä 

”Sillanpääläinen ajattelu suomalaisessa kuluttajaliikkeessä”. Puheenvuoron jälkeen käytiin aktiivista 

keskustelua. Vuosikokoukseen osallistui 14 seuran jäsentä ja keskustelutilaisuudessa oli 16 osallistujaa.  

Jäsenistölle lähetettiin toimintavuonna yksi jäsenkirje sekä kutsut seuran järjestämiin tilaisuuksiin. 

Toimintavuoden aikana ei jaettu Miina Sillanpään tunnustusta. 

 

 

TALOUS 

 

Tilikauden toimintakulut olivat 2 299,99 euroa, jotka katettiin jäsenmaksuilla ja aiempien vuosien ylijäämällä. 

Tilikauden kokonaistuotot olivat 3 680 euroa, jotka muodostuivat jäsenmaksuista. Seuran talous on vakaalla 

pohjalla ja mahdollistaa toiminnan jatkumisen.  

 

Seuran yhteisöjäseniä ovat Ensi -ja turvakotien liitto, Kansan Sivistysrahasto, Miina Sillanpään Säätiö, 

Sosiaalidemokraattiset Naiset, sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Henkilöjäsenten lukumäärä tilikauden 

päättyessä oli yhteensä 63 jäsentä (v. 2017 yht. 57 jäsentä).  

http://www.miinasillanpaaseura.fi/

