Lippu korkealle!
Kysely ulkosuomalaisten liputuskäytännöistä
Hissa flaggan! -

Enkät om utlandsfinländarnas flaggningspraxis

Hoist the flag! - Questionnaire about flag traditions of expatriate Finns
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden, Suomi-Seuran 90-vuotisjuhlavuoden ja ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
haluamme kartoittaa maailmalla asuvien suomalaisten liputuskäytäntöjä. Mitä Suomen lippu ja liputus teille merkitsee?
Missä ja miten mieluiten liputatte? Kuinka tärkeäksi koette, että ulkosuomalaisuudelle olisi oma liputuspäivänsä?
Näitä kysymme itsenäisyyspäivään 6.12.2016 mennessä avautuvassa sähköisessä kyselyssä. Kyselyyn voi vastata aina 15.1.2017
saakka. Linkki kyselyyn löytyy 6.12. myös kotisivuillamme www.usp.fi ja www.suomi-seura.fi Kiitos etukäteen vastauksestanne!
Tiesittekö että:
Suomen lippuja (pöytälippuja, eri mittaisia salkolippuja), isännänviirejä, pinssejä jne. voi tilata Suomi-Seuran
tuotevälityksestä: http://suomi-seura.fi/kauppa/index.php?route=product/category&path=3

För att fira Finland 100 år, Finland-Samfundets 90 år och utlandsfinländarparlamentets 20 årsjubileum, kartlägger vi

flaggningspraxis av utlandsfinländare. Vad betyder Finlands flagga för er? Var, när och hur flaggar utlandsfinländarna? Borde
utlandsfinländarna ha en egen flaggdag?
Svara på enkäten senast den 15 januari 2017 på www.usp.fi eller www.suomi-seura.fi
Tack för svaret!

To celebrate Finland's centenary year of independence, the 90-year-old Finland Society and the 20th jubilee year of the Finnish
Expatriate Parliament, we are charting out the traditions around hoisting the Finnish flag. What does the Finnish flag mean to
you? Where, when and how do the expatriate Finns hoist a flag? Should there be a special day in the Finnish calandar for expatriate
Finns?
Please answer this questionnaire by 15. January 2017 here, or at www.usp.fi or www.suomi-seura.fi

Thank you for your answers!

1. Mitä Suomen lippu ja liputus teille merkitsee? / Vad betyder Finlands flagga och flaggning för
er? / What does the Finnish flag and its display mean to you? *





2. Missä, milloin ja miten mieluiten liputatte Suomen ulkopuolella? / Var, när och hur flaggar ni
utomlands? / Where, when and how do you prefer to hoist the Finnish flag when outiside Finland?
*





3. Missä, milloin ja miten liputatte ollessanne Suomessa? / Var, när och hur flaggar ni i Finland? /
When in Finland, where, when and how do you hoist the Finnish flag? *




4. Mikäli Suomen kalenterissa olisi merkkipäivä ulkosuomalaisuudelle, liputtaisitteko silloin?
Ystävällisesti perustelkaa vastauksenne. / Skulle ni hissa flaggan, om det fanns en egen märkesdag
(flaggdag) för utlandsfinländarna i den finska almanackan? Motivera gärna svaret. / If the Finnish
calendar had a special day for expatriate Finns, would you fly a flag then? Please explain why.





