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Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää haetaan pysyväksi
Lokakuun ensimmäisenä vuonna 2016 liputettiin ensi kerran Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Liputuspäivä liittyi Miina Sillanpää 150-juhlavuoteen ja oli
kertaluonteinen.
Miina Sillanpään Seura teki jo vuonna 2011 esityksen Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen liputuspäivästä perustellen sitä muun muassa seuraavasti:
Kansalaisten yhdenvertainen osallistuminen, vapaaehtoistyö ja laaja, monimuotoinen
yhdistystoiminta ovat aina olleet demokratiamme tunnuspiirteitä, olennainen osa maamme
kansallista yhtenäiskulttuuria ja yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. On selvää, että
kansalaisvaikuttaminen ja kansalaistoiminta ovat nykyisinkin olennaisen tärkeitä ja niiden
esillä pitäminen tähdellistä. Miina Sillanpään elämäntyö ja hänen keskeiset, kestävät
saavutuksensa osoittavat, että juuri Miina Sillanpää soveltuu kansalaisvaikuttamisen
symboliksi.
Miina Sillanpää oli myös vahva kansalaisvaikuttaja. Hyvin vaatimattomista lähtökohdista,
köyhästä torpasta, vain kiertokoulun käyneenä hänestä tuli aikansa merkittävimpiin kuuluva
yhteiskunnallinen vaikuttaja, urien uurtaja ja työväenliikkeen voimahahmo. Hän ei empinyt
ryhtyä käytännön toimiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Miina Sillanpää uskoi
valistamisen ja sivistämisen merkitykseen sekä yhteistyön voimaan. Hän oli ahkera puhuja ja
kirjoittaja, aktiivinen yhdistysihminen yli 50 yhdistyksessä, poliitikko ja osuustoimintaan
osallistuja. Hän puolusti johdonmukaisesti heikko-osaisten ja alistettujen, kuten
kotiapulaisten ja aviottomien äitien oikeuksia, korosti lasten suojelun ja naisten tasa-arvon
merkitystä, painotti koulutuksen tärkeyttä, pyrki parantamaan perheiden ja vanhusten
asemaa.
Liputuspäivää hakivat Miina Sillanpään Seuran kanssa yhdessä Miina Sillanpään Säätiö, Ensija turvakotien Liitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto Valli. Hakemuksen tukijoina oli
22 muuta kansalaisjärjestöä.
Koska Miina Sillanpään syntymäpäivä oli varattu jo toiseen tarkoitukseen, liputuspäiväksi
valikoitui perustellusti kansalaisten mahdollisuuksiin liittyvä ajankohta. Liputuspäiväksi
esitettiin lokakuun ensimmäistä päivää sen juhlistamiseksi, että 1.10.1906 tulivat voimaan
valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki, jotka antoivat kansalaisille, sekä miehille että naisille
varallisuudesta riippumatta, täydet poliittiset oikeudet eli äänioikeuden ja oikeuden asettua
vaaleissa ehdokkaaksi.
Sisäministeriö antoi liputuksesta valtion virastoja ja laitoksia koskevan määräyksen ja
suositteli vastaavaa yleistä liputusta päätöksellään 23.5.2016.
Juhlaliputus 1.10 otettiin hyvin vastaan ja liputus oli runsasta.

Liputuspäivää haetaan pysyväksi
Miina Sillanpää 150-vuotta juhlavuoden päättyessä ja Suomi 100 –juhlavuoden kynnyksellä
Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää haetaan pysyväksi. Hakijoina ovat
samat tahot kuin edellä, mutta hakemusta tukevien kansalaisjärjestöjen osuus kasvanee.
Miina Sillanpään merkitys on noussut 150-juhlavuoden aikana uudestaan esille. Esimerkin
siitä tarjoaa toimittaja Miska Rantasen koko sivun lauantaiessee ”Piiasta hyvinvoinnin
rakentajaksi” Helsingin Sanomissa 24.9.2016. Sen nostona oli ”Jos Miina Sillanpää olisi ollut
mies, meillä olisi valtaväyliä nimettyinä hänen mukaansa, kansainväliset Sillanpää-päivät ja
Miinan kuva setelissä.” Miina Sillanpään ansiot yhteiskunnallisena vaikuttajana,
sosiaalipoliitikkona ja naisasianaisena ovat elähdyttäneet lukuisia juhlavuoden tilaisuuksia ja
olleet näyttävästi esillä niin julkisessa sanassa kuin sosiaalisessa mediassakin.
Yhtä tärkeä yleisen ja pysyvän liputuksen aihe on kansalaisvaikuttaminen.
Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne
varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelu ovat
jatkuvia. Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä.
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna on erityinen syy liputtaa kansalaisvaikuttamiselle.
Ottihan kansa itselleen valtiovallan jo 11 vuotta ennen maamme valtiollista itsenäisyyttä.
Juhlavuoden tunnus yhdessä on tulkittavissa myös tunnustukseksi kansalaisten laajalle
vapaaehtois- ja yhdistystoiminnalle, joilla on ollut Suomessa yhteiskunnallisesti ja poliittisesti
suurempi merkitys kuin missään muussa maassa. Kansalaistoimintaan liittyvä
vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä
luottamusta.
Liputuspäivän hakijat toteavat perusteluissaan seuraavasti. Samalla kun esitämme
liputettavaksi merkittävälle yhteiskunnalliselle kansalaisvaikuttajalle Miina Sillanpäälle,
haemme valtiovallan tunnustusta aktiivisen kansalaisyhteiskunnan arvolle. Se olisi omiaan
kannustamaan yhteiskunnan jäseniä jatkuvaan rakentavaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun.

