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Jäsenehdotus 
pohjoismaisesta liputuksesta Pohjolan päivänä 23. maaliskuuta  

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että 23. maaliskuuta vietettävästä Pohjolan päivästä tehdään virallinen tai 

vakiintunut liputuspäivä kaikissa Pohjoismaissa. 

että Pohjoismaiden parlamentit liputtavat Pohjolan päivänä sekä Pohjois-

maiden kansallisilla lipuilla että Pohjolan joutsenlipulla. 

Taustaa 

23. maaliskuuta on Pohjolan päivä, jota vietetään vuonna 1962 solmitun Helsingin 

sopimuksen kunniaksi ja pohjoismaisen yhteistyön juhlistamiseksi.   

 

Arvokasta yhteistyötä – Pohjoismaiden asukkaiden näkemys Pohjoismaista   

-kyselytutkimuksen mukaan Pohjoismaiden asukkaat arvostavat yhteistyötä korkeal-

le. Yli 90 prosenttia pitää pohjoismaista yhteistyötä tärkeänä, ja kaksi kolmasosaa 

toivoo sitä lisää.1 Tämä osoittaa, että pohjoismainen yhteenkuuluvuus saa Pohjois-

maiden asukkailta vankan tuen ja kannatuksen. 

 

Tämän pohjoismaista yhteistyötä kohtaan osoitetun vankan kannatuksen perusteella 

keskiryhmä ehdottaa, että Pohjolan päivää juhlistetaan liputtamalla Pohjoismaiden 

kansallisilla lipuilla sekä Pohjolan joutsenlipulla.  

Pohjoismaiden liputussääntöjä säätelevät maiden sisäministeriöt ja parlamentit itse.  

 

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden minis-

terineuvostolle, että Pohjolan päivästä tehdään virallinen tai vakiintunut liputuspäivä 

kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että suositetaan, että Pohjoismaiden 

parlamentit liputtavat sekä Pohjoismaiden kansallisilla lipuilla että Pohjolan joutsen-

lipulla. 

 
  

                                                                    
1 Arvokasta yhteistyötä – Pohjoismaiden asukkaiden näkemys Pohjoismaista. Pohjois-

maiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto 2017. 
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Tämä näkyvöittäisi pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden juhlimista ja olisi merkkinä si i-

tä, että yhteistyötä arvostetaan korkealle ja sitä pidetään tärkeänä.  

 

Pitkällä aikavälillä voitaisiin myös tutkia tarvetta täysin uudelle pohjoismaiselle lipul-

le, jolla ei ole suoraa kytköstä mihinkään nykyiseen pohjoismaiseen laitokseen. Yksi 

vaihtoehto ”Pohjolan lipuksi” voisi olla 1400-luvulta peräisin oleva punainen risti kel-

taisella pohjalla. 
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