
        TIEDOTE  

     27.9.2021 

 

 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10.  
 

Sisäministeriö suosittelee liputusta jo kuudennen kerran 1.10. Miina Sillanpään ja 
kansalaisvaikuttamisen päivänä. Liputuspäivä merkitään kalentereihin vakiintuneena 
liputuspäivänä vuodesta 2023 alkaen.  
 
Taustaa 

Miina Sillanpään Seura haki liputuspäivää ensimmäisen kerran vuonna 2011 yhdessä Miina 

Sillanpään Säätiö sr:n, Ensi- ja turvakotien liitto ry:n sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI 

ry:n kanssa. Liputuspäiväksi esitettiin lokakuun ensimmäistä päivää, sillä 1.10.1906 tulivat voimaan 

valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki, jotka antoivat kansalaisille täydet poliittiset oikeudet Suomessa. 

Naiset saivat tuolloin äänioikeuden Suomessa kolmantena maana maailmassa ja ensimmäisenä 

maana Euroopassa.  

 

Miina Sillanpää  
Miina Sillanpää syntyi vuonna 1866 Jokioisilla torpan tyttönä ja aloitti tehdastyön 12-vuotiaana. Hän 
oli tiedonjanoinen, päämäärätietoinen ja nosti rohkeasti esille havaitsemiaan yhteiskunnan 
epäkohtia. Miina Sillanpää valittiin kansanedustajaksi vuonna 1907 ja oli Suomen ensimmäinen 
naisministeri. Hän toimi kansanedustajana yhteensä 38 valtiopäivillä ja ajoi yhteiskunnallista tasa-
arvoa, naisten ja lasten oikeuksia ja koko kansan hyvinvointia edistäviä uudistuksia. Näistä kaikille 
tuttuja ovat mm. maksuton kouluruokailu, äitiysavustus ja ensikotitoiminta. Miina Sillanpää oli myös 
mukana perustamassa 8. maaliskuuta kansainvälisesti vietettävää Naistenpäivää. 
 
”Miina Sillanpään yhteistyötaidot ja neuvotteluvalmius edistivät muutosten aikaansaamista hänelle 

tärkeissä asioissa. Miina Sillanpään arvomaailma, heikompiosaisista välittäminen ja tuloksia 

tuottanut sinnikäs työ, kannustavat meitä aktiiviseen toimijuuteen. Myös hänen ajattomat sitaattinsa 

koetaan omakohtaisiksi” toteaa Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva. Miinan 

Sillanpään sitaateista muistetaan mm. ”Pelkät sanat eivät riitä, tarvitaan myös tekoja”, ”Ei koskaan 

saa sanoa minä en osaa, vaan vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän” tai ”Jokaisella 

ihmisellä on oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen”. 

 
Kansalaisvaikuttaminen  
Miina Sillanpään elämäntyö, aktiivinen vaikuttaminen eri järjestöissä ja saavutukset tekevät hänestä 

myös kansalaisvaikuttamisen esitaistelijan ja roolimallin. Kansalaisten yhdenvertainen 

osallistuminen, vapaaehtoistyö sekä laaja ja monimuotoinen yhdistystoiminta ovat aina olleet 

demokratiamme tunnuspiirteitä. On selvää, että kansalaisvaikuttaminen ja kansalaistoiminta ovat 

edelleen olennaisen tärkeitä ja niitä on vaalittava. Näin perustellaan kansalaisvaikuttamisen 

merkitystä liputuspäivän toisena teemana. Miina Sillanpään Seura on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä 

myös SOSTE ry:n kanssa liputuspäivänä vietettävän Järjestöjen päivän ja kansalaisvaikuttamisen 

merkityksen esille tuomiseksi edelleen ajankohtaisena ja tärkeänä toimintana.  

 
”Liputuspäivän teemojen ajankohtaisuus ja sidos nykypäivän yhteiskuntaan ovat käyneet ilmi 

vuosittaisissa liputuspäivän keskusteluissa sekä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen 

liputuspäivän hyvin laajassa kannatuksessa” toteaa Miina Sillanpään Seuran varapuheenjohtaja Eija 

Sorvari.  

 



Miina Sillanpään Seura kannustaa kaikkia nostamaan lipun salkoon 1.10.! Liputamme Miinalle 

ja samalla juhlimme kaikkien aktiivisten kansalaisten omaa liputuspäivää! Viestitään 

liputuspäivänä yhdessä tunnuksilla #miinasillanpää #kansalaisvaikuttaminen #järjestöjenpäivä 

#liputan. 

 

Lisätietoja:  

• Virpi Dufva, Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja,  

p. 050 3654 664, virpi.dufva@valli.fi  

• Eija Sorvari, Miina Sillanpään Seuran varapuheenjohtaja 

p. 040 5205 485, eija.sorvari@miinasillanpaa.fi 

• Sisäministeriön tiedote liputuspäivän vakiinnuttamisesta: https://intermin.fi/-/suomen-

luonnon-paiva-ja-miina-sillanpaan-ja-kansalaisvaikuttamisen-paiva-liputuspaiviksi-

kalenteriin-vuonna-2023  

• Lisätietoa Miina Sillanpäästä sekä 1.10. liputuspäivän taustoista Miina Sillanpään Seuran 

nettisivuilta: https://miinasillanpaaseura.fi/seura/miina-sillanpaan-liputuspaiva/  

• Miina Sillanpään Seuran tuottama Miina Sillanpää lyhytdokumentti (8min) ”Tahtoa, uskoa, 

uskallusta”: https://www.youtube.com/watch?v=pRaP32RtyS8   

• YLE:n tuottamia materiaaleja: 

o Miina Sillanpää – lasikaton rikkoja, naisten ja lasten oikeuksien puolustaja 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/09/30/miina-sillanpaa-lasikaton-rikkoja-naisten-ja-

lasten-oikeuksien-puolustaja   

o Miina Sillanpää 3 minuutissa -video https://areena.yle.fi/1-50641580   

o Från piga till minister – Miina Sillanpää röjde väg för jämställdhet och barns 

rättigheter https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/30/fran-piga-till-minister-miina-

sillanpaa-rojde-vag-for-jamstalldhet-och-barns  

o Miina Sillanpää på 3 minuter -video: https://arenan.yle.fi/1-50641567   

• Real Bridge-Builder Became Finland’s First Female Government Minister  

https://finland.fi/life-society/real-bridge-builder-became-finlands-first-female-government-

minister/  

 

Kuva  

Miina Sillanpää, Miina Sillanpään Säätiö  

Linkki painolaatuiseen kuvaan: https://miinasillanpaaseura.fi/lisatietoa/medialle/  
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