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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, kun Miina Sillanpään syntymästä oli kulunut 102 vuotta 4.6.1968. 

 

Toimintavuonna 2021 keskeisimpänä asiana oli edistää Miina Sillanpään ja 

kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän saamista vakiintuneeksi käytännöksi. Seuran Strategia 

vuosille 2017–2022 ohjasi toimintaa. Kuten moni muukin toiminta, myös Miina Sillanpään 

Seuran toimintavuosi oli osin poikkeuksellinen johtuen jo toista vuotta jatkuneesta globaalista 

COVID19 pandemiasta. 

 

 

VUODEN 2021 TOIMINTA 
, 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10. 

 

Toimintavuonna Miina Sillanpään Seuran keskeisin tehtävä ja tavoite oli saada Miina Sillanpään 

ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä vakiinnutettua. Tämä on ollut Seuran tavoitteena 

viimeisten kymmenen vuoden aikana.  

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputettiin ensimmäisen kerran vuonna 

2016, jolloin Miina Sillanpään syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta. Tämän jälkeen liputus on 

saanut sisäministeriöltä vuosittaisen suosituksen. Liputuspäivä on ottanut vakuuttavasti 

paikkansa ja vakiinnuttanut suosionsa kansalaisten keskuudessa. 

18.3.2021 Minna Canthin päivänä sisäministeriö ja Helsingin yliopiston almanakkatoimisto 

tiedottivat Miina Sillanpään Seuran kannalta historiallisen asian; suomalaiseen 

kalenteriin merkitään vuodesta 2023 alkaen vakiintuneena liputuspäivänä "Miina Sillanpään 

päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä" 1.10. 

Liputuspäiväasian edistämisessä oli vuosien myötä mukana suuri määrä ihmisiä ja eri 

organisaatioita. Yhdessä, laajalla joukolla tavoitteessa onnistuttiin. 

Miina Sillanpään Seuran ja sisäministeriön tiedotteet liputuspäivän vakiinnuttamisesta löytyvät 

toimintakertomuksen liitteistä. 
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Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen 

liputuspäivän aamuna lippu nostettiin 

salkoon Miina Sillanpään Säätiön 

omistamassa Asumispalvelupalvelukeskus 

Wilhelmiinassa, Pikku-Huopalahdessa. 

Lipun nosti salkoon Naisjärjestöjen 

Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja 

Eva Biaudet. Lipunnoston jälkeen Säätiö 

järjesti pienimuotoisen kahvitilaisuuden 

Wilhelmiinassa. COVID-pandemia rajoitti 

tilaisuuteen osallistuneiden määrää.  

Seuran hallituksen asettama erillinen 

liputustyöryhmä piti viimeisen kokouksensa, 

19.8.2021, jolloin Seuran hallituksen 

päätöksen mukaisesti todettiin työryhmän 

työ tehdyksi, kun liputuspäivä vakiinnutettiin. 

Toimintavuonna liputustyöryhmä järjesti 

yhteensä neljä kokousta. Työryhmään 

kuuluivat: Eija Sorvari (pj), Pauliina Ohtonen 

(sihteeri), Virpi Dufva, Kirsti Palanko-Laaka, 

Kirsti Rissanen, Sara Salomaa, Riitta Tainio, 

Vappu Taipale ja Rauli Warto.  

Liputuspäivänä liput liehuivat eri puolella Suomea ja liputuspäivä näkyi laajasti myös  

sosiaalisessa mediassa. SOSTE Suomen Sosiaali- ja terveys viesti laajasti jäsenistölleen 

liputuspäivästä. Toimintavuonna liputuksesta ei enää laadittu tarkempaa viestinnällistä 

seurantaa, koska liputuspäivä on saatu jo vakiinnutetuksi. Erilaisia tapahtumia, mm. järjestöjen 

avoimia ovia ei järjestetty COVID 19 -pandemiasta johtuen.  

 

Liputuspäivänä järjestettiin nyt toisena vuotena peräkkäin valtiovarainministeriön koordinoima 

Kansalaisjärjestöakatemia yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mukana 

järjestämässä olivat mm. VALLI ry, Martat, Kansalaisareena, Suomen Punainen Risti ja 

oikeusministeriö. Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena on vahvistaa virkamiesten 

kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta ja ymmärrystä kansalaisjärjestöjen erilaisista rooleista ja 

toimintatavoista sekä lisätä vuoropuhelua hallinto- ja kansalaisjärjestötoimijoiden välillä. 

Tilaisuuden ohjelmassa huomioitiin myös liputuspäivän teema ja Miina Sillanpää. Jatkossa 

Kansalaisjärjestöakatemia tullaan järjestämään 1.10.  

 
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 
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Miina Sillanpään patsaalla 4.6.  

 

Miina Sillanpään syntymäpäivänä, 4.6.2021Miina Sillanpään Seura osallistui Helsingin 

Tokoinrannassa patsaalla järjestettyyn kukitustilaisuuteen, jolloin oli kulunut 155 vuotta Miinan 

syntymästä. Miinan patsaalla oli COVID19- pandemian takia sovitusti vain pieni ryhmä paikalla. 

Patsas julkistettiin 53 vuotta aiemmin. Perinteisiä Miinan syntymäpäiväkahveja ei tällä kertaa 

nautittu. Tämänvuotisen tilaisuuden järjestäjätaho Ensi- ja turvakotien liitto oli varannut kaikille 

osallistujille värikkään eväspussin. Oikealla kuvassa presidentti Tarja Halonen, kansanedustaja, 

Ensi- ja turvakotien liiton pj. Tarja Filatov, Miina Sillanpään Seuran hallituksen jäsen, Ensi- ja 

turvakotien liiton tj. Riitta Särkelä ja Ensi- ja turvakotien liiton hallituksen jäsen Jani Kokko. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva ja aiemmin keväällä varapuheenjohtajuuden 

päättänyt Tuire Santamäki-Vuori toivat Seuran tervehdyksen patsaalle (vas. kuva). 

Puheenjohtaja toi puheessaan esille, ”että aiemmin on Soihtu-patsaaseen kuulunut myös 

valaistus. Alkuperäiset lamput on jo aikaa sitten poistettu, ne eivät olleet kovin vahvaa tekoa. 

Seuran tulevien vuosien yksi tavoite voisikin olla uuden valaistuksen aikaansaaminen patsaalle, 

esimerkiksi led-valot voisivat kestää aiempia lamppuja paremmin. Patsas valaistuna näkyisi ja 

muistuttaisi Miinasta myös pimeän aikaan, talvellakin”. 
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Kuvassa Miina Sillanpään Seuran sihteeri Riitta Savolainen ja Tytti Salminen.  

 

 

 

Seminaarit 

 

Miina Sillanpään Seura on järjestänyt vuosien saatossa monia seminaareja eri teemoista, jotka 

olivat Miinalle tärkeitä ja joita Miina aikanaan edisti. Seura on järjestänyt seminaareja myös 

yhteistyössä Seuran eri jäsenyhteisöjen ja muidenkin toimijoiden kanssa. Seminaarikoosteita 

ja esityksiä toimintavuodelta ja aiemmilta vuosilta löytyy Seuran kotisivuilta: 

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

 

 

Kansalaiset yhteiskunnallisina toimijoina 

– näkökulmia Miina Sillanpään aikaan, 

tasa-arvoon ja tulevaisuuteen -seminaari  

 

Miina Sillanpään Seura ja 

Sosialidemokraattiset Naiset järjestivät 

16.11. yhteisen seminaarin: Kansalaiset 

yhteiskunnallisina toimijoina – näkökulmia 

Miina Sillanpään aikaan, tasa-arvoon ja 

tulevaisuuteen. Seminaarin avasi 

eurooppaministeri, Sosiaalidemokraattisten 

Naisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miinasillanpaaseura.fi/seura/seminaarit/
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Seminaarissa kuultiin puheenvuorot 

presidentti Tarja Haloselta, professori Maria 

Lähteenmäeltä sekä Suomen nuorisoalan  

 

kattojärjestö Allianssin puheenjohtajalta,  

kaupunginvaltuutettu Elisa Gebhardilta. 

 

 

 

 

 

Miina Sillanpään tunnustus 
 

16.11.2021 pidetyn seminaarin yhteydessä 

luovutettiin Miina Sillanpään Seuran 

tunnustus historioitsija, professori Maria 

Lähteenmäelle. Perusteluina mm. 

yhteiskunnallinen tutkimus ja vaikuttaminen. 

Maria Lähteenmäen väitöskirja käsitteli 

suomalaisia naisia työväenliikkeessä 1910–

30-luvuilla. Nykyisin Maria Lähteenmäki 

toimii arktisten alueiden ja Suomen historian 

professorina Itä-Suomen yliopistossa ja 

pohjoismaiden historian dosenttina 

Helsingin yliopistossa. Maria Lähteenmäen 

näkemykset siitä, että historia kuuluu 

kaikille, ilmenee hänen laaja-alaisessa 

kiinnostuksessaan erilaisten ja 

eritaustaisten ihmisten elämän 

kuvauksessa. 

Miina Sillanpää tunnustus on vuodesta 2012 

alkaen myönnetty vuoden tai parin vuoden 

välein, yhteensä nyt seitsemän kertaa. 

Tähänastiset tunnustuksen saajat ovat olleet 

työyhteisövalmentaja Anna Pylkkänen, 

Vantaan Nicehearts ry, professori Kaisu 

Pitkälä, piispa Irja Askola, professori Heikki 

Hiilamo sekä kirjailija Kaari Utrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnustuksen saaja Maria Lähteenmäki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa oikealta vasemmalle Seuran vpj. 
Eija Sorvari, Seuran entinen vpj. Tuire 
Santamäki-Vuori sekä palkittu Maria 
Lähteenmäki. 
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Miina Sillanpään- katuhanke 

 

Toimintavuonna Miina Sillanpään katuhanke eteni päätösvaiheeseen. Katu sijoittuu Kallion 

kaupunginosaan Siltasaaren osa-alueelle. Alueella on tullut voimaan asemakaava, jossa osa 

Hakaniementorin puoleisesta päästä Sörnäisten rantatietä on ollut mukana, ja se osa 

Sörnäisten rantatiestä on asemakaavassa 

osoitettu Miina Sillanpään kaduksi (Miina 

Sillanpääs gata). Seura valmistautui kadun 

lopullista nimeämistä varten laatimalla 

videon yhteistyössä Siltasaari-seuran ja 

Kallion katukävely-yhdistyksen kanssa. 

Yhdessä suunniteltiin alustavasti myös 

kadun avajaisjuhlaa. Videota ei julkaistu 

eikä avajaisia suunniteltu pidemmälle 

toimintavuonna, koska päätöksestä tehty 

valitus oli vielä toimintavuoden päätyttyä 

kesken. Tehdyllä videolla Miina Sillanpään 

Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva kertoo 

Miina Sillanpäästä, Siltasaari Seuran 

edustaja Maija Anttila Siltasaaresta Miina Sillanpään asuinympäristönä ja valtuutettu Pentti 

Arajärvi kadunnimeämisistä Helsingissä sekä tekemästään valtuustoaloitteesta Miina 

Sillanpään kadun saamiseksi Helsinkiin. Avajaisjuhlien suunnitteluryhmä päätyi siihen, että 

suuremmat juhlat järjestettäneen esimerkiksi vuonna 2023, jolloin toimintavuonna menossa 

ollut iso remontti juuri kadun alueella olisi valmistunut ja liputuspäiväkin merkitty kalentereihin 

vakiintuneena liputuspäivänä. 
 

Miina Sillanpää Seuran www-sivut 

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

Miina Sillanpään Seuran ylläpitämään blogiin julkaistiin toimintavuonna yksi kirjoitus, Miina 

Sillanpään Säätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen blogi. Seuran 

Facebook ja twitter-tileille julkaistiin aika ajoin ajankohtaisia uutisia liittyen mm. liputuspäivään. 

 

 

HALLINTO 
 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Virpi Dufva, varapuheenjohtajana Eija Sorvari (uusi) ja 

muina jäseninä Juha Beurling-Pomoell, Marita Ruohonen, Sisko Seppä, Maire Suomi, Riitta 

Särkelä ja Rauli Warto. Hallituksen ja Seuran sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Savolainen 

Ensi- ja turvakotien liitto ry:stä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Toimintavuoden 

tavoitteen mukaisesti Seuran viestinnän osalta päädyttiin ostamaan viestinnän palveluja. 

Seuran viestintää hoitaa tmi Sari Siikasalmi. Liputuspäivään liittyvän viestinnän osalta tehtiin 

yhteistyötä Miina Sillanpään Säätiön ja Säätiön viestintäkoordinaattori Pauliina Ohtosen 

kanssa. Viestinnästä vastasi hallitus. 

 

Seuran taloushallinto hoidettiin Helsingin ensikoti ry:n toimesta, taloudenhoitajana toimi Katri 

Hadjari. Miina Sillanpään Seura kiittää Miina Sillanpään Säätiötä ja muita yhteisöjäseniään 

taloushallinnon ja arkiston hoitamisesta sekä muusta taloudellisesta avustuksesta Seuran 

http://www.miinasillanpaaseura.fi/
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toimintaan. Toiminnantarkastajana toimi Heli Tynkynniemi ja hänen varahenkilönään Pirkko 

Lahti. 

 

Seuran vuosikokous pidettiin 4.6.2021 kello 12 alkaen Ensi- ja turvakotien liiton tiloissa 

Pasilassa, Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Seuran aiempi puheenjohtaja Kirsti 

Rissanen. Pandemiatilanteesta johtuen ei erillistä vuosikokousesitelmää pidetty lainkaan. 
 

Vuosikokoukseen osallistui 11 Seuran jäsentä. Osallistujamäärää vähensi COVID19 

Pandemia. Hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Tuire Santamäki-Vuoren kaudet tulivat 

täyteen ja hänen tilalleen hallitukseen valittiin Säätiön edustajaksi Eija Sorvari.  Lisäksi Marita 

Ruohonen oli erovuorossa, ja hänet valittiin uudelle kaudelle jatkamaan hallituksessa.  

 

Jäsenistölle lähetettiin toimintavuonna neljä jäsenkirjettä sekä kutsut seuran järjestämiin 

kokouksiin ja tilaisuuksiin.  

 

TALOUS 
 

Seuran taloudenhoitajana toimi Helsingin ensikodin talousjohtaja Katri Hadjari.  

Tilikauden toimintakulut olivat 2522,52 €, jotka katettiin jäsenmaksuilla ja aiempien vuosien 

ylijäämällä. Tilikauden kokonaistuotot olivat 3340 €, jotka muodostuivat jäsenmaksuista. Miina 

Sillanpään Säätiö on maksanut Seuralle 2000 € jäsenmaksuna, josta Seura kiittää Säätiötä. 

Seuran talous on vakaalla pohjalla ja mahdollistaa toiminnan jatkumisen.  

 

Seuran yhteisöjäseniä ovat Ensi -ja turvakotien liitto, Kansan Sivistysrahasto, Kuluttajaliitto ry, 

Miina Sillanpään Säätiö, Sosialidemokraattiset Naiset, sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun 

liitto VALLI ry. Henkilöjäsenten lukumäärä tilikauden päättyessä oli yhteensä 64 jäsentä ja 6 

yhteisöjäsentä (v. 2020 yht. 63 jäsentä) 

 

Miina Sillanpää -näyttely 

Miina Sillanpää -näyttelyn kaksi 

kopiota olivat edelleen mahdollista 

lainata eri toimipaikoissa tilaisuuksiin 

ja tapahtumiin esille laitettavaksi. 

Näyttelyt säilytetään Miina 

Sillanpään Säätiön tiloissa ja Seuran 

sihteerin kautta on mahdollista 

lainata niitä edelleen. Näyttelyt on 

koottu Miina Sillanpään juhlavuonna 

2016 ja ne esittävät 

kasvukertomuksen köyhän torpan 

tytöstä kansanedustajaksi ja 

ministeriksi, jonka elämäntyön 

punaisena lankana kulkee vähäosaisten auttaminen. COVID19- pandemian takia näyttelyjen 

lainaus lopetettiin toistaiseksi. 
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Toimintakertomuksen valokuvat:  

 

kansi: Virpi Dufva ja Suvi Hiltunen 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä: Virpi Dufva 

Miina Sillanpään patsaalla 4.6. valokuvat Virpi Dufva ja Suvi Hiltunen 

Kansalaiset yhteiskunnallisina toimijoina seminaari: Eija Sorvari 

Kansalaiset yhteiskunnallisina toimijoina seminaari: Sari Aalto-Setälä 

Miina Sillanpään katuasia kartassa: Helsingin kaupungin www-sivut 

Miina Sillanpään näyttely: Pauliina Ohtonen 
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LIITTEET: 

 

 

 

TIEDOTE 

19.3.2021 
 

 

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10. vakiintuneeksi 

liputuspäiväksi 
 
Sisäministeriö ja Helsingin yliopiston almanakkatoimisto ovat tänään tiedottaneet, että suomalaiseen 
kalenteriin merkitään vuodesta 2023 alkaen vakiintuneena liputuspäivänä "Miina Sillanpään päivä, 
kansalaisvaikuttamisen päivä" 1.10. 

Miina Sillanpää ja kansalaisvaikuttaminen saavat oman vakiintuneen, vuosittaisen liputuspäivänsä 
kalentereihin. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2016, jolloin Miina Sillanpään syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta. Tämän jälkeen liputus 
on saanut sisäministeriöltä vuosittaisen suosituksen. Liputuspäivä on ottanut vakuuttavasti 
paikkansa ja vakiinnuttanut suosionsa kansalaisten keskuudessa. 

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 Seuran silloisen puheenjohtajan Kirsti Rissasen johdolla. Koska Miina Sillanpään 

syntymäpäivä 4.6. oli varattu jo Puolustusvoimain lippujuhlalle, liputuspäiväksi esitettiin lokakuun 

ensimmäistä päivää sen juhlistamiseksi, että 1.10.1906 tulivat voimaan valtiopäiväjärjestys ja 

vaalilaki, jotka antoivat kansalaisille täydet poliittiset oikeudet Suomessa. 

 
Miina Sillanpää valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan vaaleissa 
vuonna 1907. Hän toimi kansanedustajana yhteensä 38 valtiopäivillä ja maamme ensimmäisenä 
naisministerinä. Hänen elämäntyönsä ja keskeiset, kestävät saavutuksensa tekivät hänestä myös 
kansalaisvaikuttamisen merkkihenkilön. Kansalaisten yhdenvertainen osallistuminen, 
vapaaehtoistyö sekä laaja ja monimuotoinen yhdistystoiminta ovat aina olleet demokratiamme 
tunnuspiirteitä – olennainen osa maamme kansallista kulttuuria ja yhteiskunnan sosiaalista 
pääomaa. On selvää, että kansalaisvaikuttaminen ja kansalaistoiminta ovat edelleen olennaisen 
tärkeitä ja niitä on vaalittava. 

 
”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” tai ”jokaisella ihmisellä on oikeus 

hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen”. 

 
Miina Sillanpään 150-juhlavuoden jälkeen haettiin liputuspäivän vakiinnuttamista. Juhlavuoden 

hakijatahojen lisäksi mukana oli yli 40 eri aloja, järjestöjä ja yrityksiä edustavaa tahoa sekä 

merkittäviä vaikuttajia. Miina Sillanpään Seura on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä myös SOSTE ry:n 

kanssa liputuspäivänä vietettävän Järjestöjen päivän ja kansalaisvaikuttamisen merkityksen esille 

tuomiseksi. 

 
”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 liputustyöryhmän puheenjohtaja Eija 

Sorvari. 
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Lisätietoja: 

• Virpi Dufva, Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja, 

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

• Eija Sorvari, Miina Sillanpään Seuran liputustyöryhmän puheenjohtaja, 

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

• Sisäministeriön tiedote asiasta: https://intermin.fi/-/suomen-luonnon-paiva-ja-miina- 

sillanpaan-ja-kansalaisvaikuttamisen-paiva-liputuspaiviksi-kalenteriin-vuonna-2023 

Lisätietoa Miina Sillanpäästä sekä 1.10. liputuspäivään liittyen Miina Sillanpään Seuran nettisivuilta: 

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

 

mailto:virpi.dufva@valli.fi
mailto:eija.sorvari@miinasillanpaa.fi
https://intermin.fi/-/suomen-luonnon-paiva-ja-miina-sillanpaan-ja-kansalaisvaikuttamisen-paiva-liputuspaiviksi-kalenteriin-vuonna-2023
https://intermin.fi/-/suomen-luonnon-paiva-ja-miina-sillanpaan-ja-kansalaisvaikuttamisen-paiva-liputuspaiviksi-kalenteriin-vuonna-2023
https://miinasillanpaaseura.fi/seura/miina-sillanpaan-liputuspaiva/
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Ministeriö sosiaalisessa mediassa 

 
Päätökset 

 

 
Seminaarit 

Avoimet ty.§P.aik at 

Tilaa uutisia 

 

Suomen luonnon päivä ja Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 
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Suomalaiseen kalenteriin lisätään vuonna 2023 kaksi uutta vakiintunutta liputuspäivää: Suomen luonnon 

päivä, jota vietetään elokuun viimeisenä lauantaina, ja Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 

1.10. Molemmat ovat tällä hetkellä ns. suositeltuja liputuspäiviä. 

 
• Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu kiinteästi kansalaisjärjestöjen arvokas työ ja kansalaisvai kutt aminen . Myös Suomen luonto 

on tärkeä osa arkeamme ja sitä olemme aina arvostaneet suuresti . Liputuksista vastaavana ministerinä minulla on ilo kertoa, että 

näitä asioita juhlistavat liputuspäivät vakiinnutetaan vuoden 2023 kalentereihin, koska ne ovat löytäneet paikkansa suomalaisten 

sydämissä ja liputuskäytännöissä, sisäministeri Maria Ohisalo toteaa . 

 
Uudistuksen jälkeen suomalaisessa kalenterissa on seitsemän virallista, liputusasetuksessa mainittua jokavuotista liputuspäivää 

ja viisitoista vakiintunutta liputu späivää . 

 

Suomen luonnon päivä, elokuun viimeinen lauantai 

Suomen luonnon päivää on vietetty vuodesta 2013 alkaen. Päivä merkittiin kalenteriin vuonna 2020, mutta tuolloin ilman 

lipunkuvaa, koska päivän liputus ei vielä ollut vakiintunutta. Päivää esittivät jo vuonna 2016 kalenteriin Suomen ympäristökeskus 

SYKE, Suomen luonnonsuojeluliitto , Metsähallitus sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto. 

 
Sisäministeriö suositteli Suomen luonnon päivälle yleistä liputusta ensimmäisen kerran itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Koska 

sisäministeriö on nyt jo viitenä vuonna antanut tälle päivälle liputus suositu ksen, Helsingin yliopiston almanakkatoimisto päätti 

lisätä sille lipunkuvan kalenterivuodesta 2023 alkaen. 

 

Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10. 

Sisäministeriö on vuodesta 2016 antanut Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivälle 1.10. liputussuosituksen. Päivän 

tarkoituksena on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja nostaa esille kansalaisvaikuttamisen merkitys yhteiskunnassa. 

 
Koska Sillanpään syntymäpäivä 4.6. on puolustusvoimain lippujuhlan päivä, liputuspäiväksi valittiin 1.10., jolloin 

valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki tulivat voimaan vuonna 1906 Suomen suu riruhtina skunnassa. 

 
iina Sillanpään päivää vietetään Suomessa myös Järjestöjen päivänä. Päivä merkitään kalentereihin liputuspäiväksi vuonna 

2023. 

 
Lisätietoja: 

 

Sis äministeriö: erikoissuunnittelija Aino Tuovinen, p. 0295 488 317, aino.tuovin en@int ermin.fi 

Helsingin yliop iston almanakkatoimi st o: johtaja Minna Saarelma-Paukkala, p. 02941 22947, minna .saarelma@h elsin ki.fi 

Suomen luonnon päivä: viestintäpäällik kö Päivi Rosqvist , Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0400 425666, 

FJaivi. rosg vist@m e tsa. fi 

Miina Sillanpään päivä: puheenjohtaja Virpi Dufva, Miina Sillanpään Seura, p. 050 3654664, i!.irn i.du fva@valli.fi 

 

MARIA OHISALO LIPUTUS 
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