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MIINA SILLANPÄÄ -AINEISTO
Miina Sillanpää -aineisto sisältää:

 • ohjeita ja ideoita Miina Sillanpää -aiheen  
käsittelyyn ryhmissä

 • Miina Sillanpäästä kertovan selkotekstin
 • aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä 
 • kuvasarjan, jonka voi leikata kuvakorteiksi.

Tulosta tarvitsemasi osat. Kuvasarja ja tehtäväsivut kannattaa 
tulostaa vain yhdelle puolelle paperia. Sivut voi tulostaa myös 
A3-kokoiselle paperille, jos käyttäjät näkevät huonosti.

Miina Sillanpää -aineiston käyttäminen

Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen  
tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla. 

Kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät kysymykset  
ja tehtävät tekevät tekstistä omakohtaisemman.  
Kokoontumisen aikana voi myös katsella lyhyitä videoita 
Miinan elämästä ja saavutuksista tai kuunnella Miinan puheen.  

Yhteistä tekemistä

Miina Sillapää sanoi: ”Jokaiselle ihmiselle tekee hyvää, kun 
hän saa nähdä ja kuulla, että sydämen halulla tehty työ saa 
vastakaikua ja ymmärtämystä osakseen.”  Kehukaa toisianne. 
Apuna voi käyttää ”Sinä olet kuin Miina, koska...”  -tehtävää. 

Vaikka Miina oli lapsena ujo ja hiljainen, aikuisena hänestä tuli 
rohkea heikompien puolustaja. Keskustelkaa yhdessä, miten 
kukin osallistuja on muuttunut elämän varrella. Apuna voi 
käyttää Muutoskortteja.

Miina sanoi: ”Ei koskaan saa sanoa minä en osaa, vaan 
vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän.”  
Keskustelkaa yhdessä, mitä asioita haluatte muuttaa ja mitä 
muutoksen eteen voitte tehdä. Toteuttakaa jokin ajatuksenne.
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Miina Sillanpää -aiheisia videoita 
Youtubessa:

 • Miina Sillanpää -lyhytdokumentti 2016. 
Rauhallisesti etenevä video,  
jossa kerrotaan Miinan saavutuksista.  
Kesto 8 min

 • Miina Sillanpään Säätiön 
1960-luvun historia 2015.  
Videossa kerrotaan Miinan 
yhdistystoiminnasta ja Miina 
Sillanpään Säätiön perustamisesta. 
Kesto 3 min

 • Ensi Koti 1948 
Koskettava video, jossa esitellään 
Miina Sillanpään ensikotityötä, 
yksinäisiä äitejä ja vauvoja. 
Kesto 8 min 

Miina Sillanpää -aiheisia videoita  
Ylen Elävässä arkistossa

 • Turvaverkkoja kehdosta  
keinutuoliin 1956.  
Videossa kerrotaan ensikodeista, 
lomapaikoista ja vanhainkodeista, 
jotka syntyivät Miina Sillanpään 
aloitteesta. 
Kesto 8 min 

Miina Sillanpää -aiheisia audioita  
Yle Areenassa

 • Miina Sillanpää pakinoi vuonna 1946  
Eduskunnan ensimmäiset naiset 
-sarja. Miina Sillanpää muistelee 
pakinassaan Suomen ensimmäisen 
eduskunnan naiskansanedustajien 
eduskuntatyötä.  
Kesto 8 min

 • Miina Sillanpää 1969  
Eduskunnan ensimmäiset naiset 
-sarja. Audiossa muistellaan  
Miina Sillanpään elämää ennen 
eduskunta-aikoja. 
Kesto 10 min

Kuvia ja tietoa Miina Sillanpäästä 
internetissä

 • Miina Sillanpään Seura: 
miinasillanpaaseura.fi 

Miina Sillanpää -aiheinen kirja

 • Miina Sillanpää – Edelläkävijä 2016 
Aura Korppi-Tommola

Miina Sillanpää -aineisto on osa Suomi-sarjaa.  
Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden 
monipuolista ja osallistavaa käyttöä 
ryhmätoiminnassa.

Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita 
Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista 
selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä, 
tehtäviä ja kuvia. Aineisto on tulostettavissa 
Opikkeen verkkokaupasta, Vanhustyön 
keskusliiton Vahvike.fi-aineistopankista ja 
RyhmäRenki.fi-sivustolta. 

Aineiston tekijä on geronomi Kirsi Alastalo, 
jonka työskentelyn on mahdollistanut  
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.


