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Jakelun mukaan

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2020

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä toimialueeltaan vuoden 2020 
äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi sekä jakelussa mainittuja tiedottamaan 
alueellaan sopivaksi katsomalla tavalla vuotta 2020 koskevien 
äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelystä. 

Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa 
palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastojen esitysten perusteella 
sosiaali- ja terveysministeriö esittää vuosittain kunniamerkin saajia ritarikunnille. 

Äitienpäiväkunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali 
kultaristein, voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpiireissä ja tehtävissä 
toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioituneet lasten ja nuorten 
esimerkillisinä kasvattajina, he ovat kantaneet yhteisvastuuta sekä tukeneet perhe-
elämää ja vanhemmuutta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. 
Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai 
sijaisäitiä. 

Pyrkimyksenä on, että äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat monipuolisesti 
tämän päivän äitejä, niin ansioidensa kuin ikänsäkin puolesta. Ammatillisesti he 
edustavat hyvin monenlaisia työuria, ansiotyössä käyvistä äideistä maaseudun 
emäntiin. Heitä yhdistävä piirre on, että vastoinkäymisistä huolimatta he ovat 
säilyttäneet positiivisen elämänasenteensa.

Perusteluna äitienpäivämerkin saamiselle voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen 
kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, 
nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Työn ja 
perheen lisäksi heiltä on riittänyt aikaa vapaaehtois- ja talkootöille. Äitejä on mukana 
vaikuttamassa kuntapäätöksenteossa sekä seurakunnissa. Heillä saattaa olla myös 
merkittävä rooli lastenlastensa ja lastenlastenlastensa elämässä.

Palkittavat äidit voivat olla myös eri vähemmistöryhmien edustajia, kuten romaneja, 
saamelaisia ja maahanmuuttajia. Joukossa voi olla yksinhuoltajia, suurperheiden 
äitejä, sijais- ja tukivanhempina toimineita sekä erityislasten äitejä.

Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää. 
Vastaavaa kasvatustyötä tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, sisarukset, muut 
lähisukulaiset jne. palkitaan 6.12., jolloin muut valtiolliset kunniamerkit jaetaan.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi 
luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai 
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muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Muutkin omaiset, 
tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee kuitenkin olla 
viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Aluehallintovirasto ottaa kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuolisen 
alueellisen jakauman että ruotsinkielisen väestön osuuden. Sosiaali- ja 
terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perusteella 
kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä 
valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto.

Lounais-Suomen alueelle osoitettu enimmäiskiintiö vuonna 2020 myönnettävistä 
äitienpäiväkunniamerkeistä on 5. Enintään puolet näistä hakemuksista voi perustua 
palkittavien äitien omien lasten tekemiin hakemuksiin. Toinen puoli hakemuksista tulee 
olla kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen ehdotuksia.

Ehdotukset äitienpäiväkunniamerkeistä tulee tehdä Ritarikuntien 
kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä. Lomakkeet 
toimintaohjeineen löytyvät julkishallinnon verkkopalvelusta (www.suomi.fi) ja niitä voi 
tilata myös aluehallintovirastosta.

Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 1.11.2019 osoitteella: 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22, 20801 Turku.

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelija Pirjo Ojanen, sähköposti: pirjo.ojanen(at)avi.fi, 
puhelin 0295 018 052.
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