
 

 

Tämänhetkiset ajankohtaiset haasteet vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassamme. 

Haluamme edelleen virittää keskustelua kansakuntamme haasteista historian valossa.  
 

Paasikiven valtiollinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta kuuluu historiamme 

merkittävimpiin. Hänen syntymästään tulee kuluneeksi 150 vuotta 27. marraskuuta 2020.  

Haemme myös näkökulmia siihen, miten Paasikiven ajattelu soveltuu tämän päivän kysymyksiin?  

 

*** 

 
Uusi digitaalinen tietopankki J. K. Paasikivi -portaali www.jkpaasikivi.fi  

-vapaasti tutkijoiden, opetuksen ja kansalaisten käytössä  

 

Presidentti J.K. Paasikiven 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Paasikivi-Seuran julkaisema J. K. 

Paasikivi portaali on vuoden mittaan päivittyvä tietopankki, jonne tallennetaan presidentti Paasikiven 

päiväkirjoja, puheita ja muistelmia, häneen liittyviä dokumentteja sekä hänen toimintaansa valaisevia 

artikkeleita ja teoksia, kronologinen aikajana ja audiovisuaalista aikalaismateriaalia. Portaalista tehdään 

myös kieliversioita. 

 

J. K. Paasikivi - portaali on vapaasti oppilaitosten, tutkijoiden ja kansalaisten käytössä oleva 

ammattimaisesti toteutettu ja asiapohjainen tietopankki. Kannustamme hyödyntämään portaalia myös 

opetuksen tukena. 

  

Portaali löytyy osoitteesta www.jkpaasikivi.fi 

*** 
 

Paasikivi-Seura järjestää yhdessä yksityisten ja julkisten tahojen kanssa eri puolilla 

maatamme korkeatasoisia tapahtumia sekä luento- ja seminaaritilaisuuksia.  
 

Tilaisuudet on jaoteltu teemoittain. Aiheita ovat muun muassa Paasikivi poliittisena ja taloudellisena 

toimijana, suhteet Ruotsiin ja Venäjään, rauhanneuvottelut, taloudellinen hyvinvointi, pankki- ja 

osuustoiminta, kansainvälinen kauppa, sivistys ja sekä luonnollisesti valtionpäämiehen asema ja 

tehtävät.  

 

Tapahtumatietoja päivitetään tilanteen mukaan – osa tilaisuuksista suoratoistetaan 
 

Omien tapahtumiemme ohella välitämme myös tietoa juhlavuonna ympäri Suomea järjestettävistä 

presidentti J. K. Paasikiveen liittyvistä tilaisuuksista. Pääjuhla järjestetään presidentti Paasikiven 

syntymäpäivänä 27.11.2020 Helsingissä. Ohjelmatietoja päivitetään www.paasikivi-seura.fi ja 

www.jkpaasikivi.fi sivuille.  

 

Juhlavuoden suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
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Juhlavuoden ohjelma 

 

Tulevien tapahtumien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin tilanteen mukaan. 

 

Paasikivi-Seuran järjestämät tilaisuudet 

 

• Paasikivi-Seura järjestää vuoden pääjuhlan Helsingissä presidentti J. K. Paasikiven 

syntymän 150-vuotispäivänä 27.11.2020. Korkeantason puheenvuorojen ohella 

tilaisuudessa käydään vilkasta paneelikeskustelua, jossa J. K. Paasikiven ajattelua 

sovelletaan nykypäivään. Lisäksi pääsemme tutustumaan aikalaismateriaalin ja 

juhlavuoden aikana päivittyneen www.jkpaasikivi.fi portaalin sisältöön. 

 

• J. K. Paasikivi 150 år -seminarium. Organiserad av Kulturcentrum Hanaholmen,  

Nya Utrikespolitiska Samfundet NUPS, Paasikivi-Samfundet och Svenska 

litteratursällskapet i Finland 19.10.2020   

 

• ”Paasikivi ja media” - yleisötilaisuus syksyllä 2020 

 

• Juhlavuosi huomioidaan myös kansainvälisestä näkökulmasta yhteistyössä Suomen 

suurlähetystöjen kanssa Moskovassa 2.3, Tukholmassa 15.9 ja Tartossa 19.10  

 

Ympäri Suomea järjestettäviä juhlavuoden tapahtumia 2020 
 

• Juhlavuosi alkaa, kun Lahdessa järjestetään Suomalaiset historiapäivät 7.-8.2.2020  

Lahden Sibeliustalossa, jossa J. K. Paasikivi -portaali www.jkpaasikivi.fi esitellään 

suurelle yleisölle. Lisätietoja ohjelmasta: www.suomalaisethistoriapaivat.fi  

• Tarton rauha 100 vuotta -juhlaseminaari on Hämeenlinnassa Raatihuoneen juhlasalissa 

29.2.2020 kello 13. Esitelmöitsijöinä tohtori Lasse Lehtinen ja professori Timo 

Soikkanen 

• Tarton rauhasta 100 vuotta -seminaari on Porin Lyseon Lyseosalissa. 

Esitelmöitsijöinä ovat professori Martti Häikiö ja tohtori Tuomas Hoppu 

• Itä-Uudenmaan Paasikivi-Seura järjestää Paasikivi 150-juhlavaelluksen Loviisassa. 

• Aselevon solmiminen Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä -seminaari on 13.8.2020 

Sylvään koululla Sastamalassa. Esitelmöitsijöinä ovat eversti Sampo Ahto ja professori 

Timo Soikkanen 
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• Keravalla Suomen taloudellinen hyvinvointi -tapahtumia 27.-28.8.2020 

-Paasikiven aito työhuone ja näyttelyjä 

-Kutsuseminaari talouspolitiikasta 

-Kirsti Mannisen näytelmä ”Isännän aika” 

• Hämeenlinnassa järjestetään useampi tilaisuus 1.9.2020 ja 26.11.2020  

• Suomen itsenäisyyden ajan rauhat-tilaisuus Turussa 7.10.2020 

• Vapaussotien Kymenlaakson Perinneyhdistys ry järjestää Tarton rauhan teemaan 

liittyvän seminaarin Kouvolan kaupungintalossa 14.10.2020 kello 19. Esitelmän pitää 

kulttuurineuvos Eero Niinikoski 

• Historian Ystäväin Liiton tilaisuus Helsingissä 27.11.2020 

• Hämeenkosken muistotilaisuus syntymäpaikan muistomerkillä 28.11.2020 

• Rauhansopimuksen hyväksyminen eduskunnassa on aiheena seminaarissa, jonka 

järjestää Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry Seinäjoen 

kaupungintalossa 28.11.2020 kello 12. Esitelmöitsijöinä ovat professori Kari 

Hokkanen, dosentti Jussi Niinistö ja dosentti Heikki Roiko-Jokela 

 

 

Tervetuloa viettämään presidentti J. K. Paasikiven 150-vuotisjuhlavuotta ja 

tutustumaan www.jkpaasikivi.fi portaaliin!  
 

                                  

Matti Vanhanen                   Martti Häikiö                              Katariina Enäjärvi-Miinin 

Paasikivi-Seuran                   professori, puheenjohtaja,           Paasikivi-Seuran sihteer 

puheenjohtaja                       J. K. Paasikivi toimikunta            J. K. Paasikivi toimikunta     

 

Lisätietoja:  

Paasikivi-Seurasta ja ohjelmastamme www.paasikivi-seura.fi  

J.K. Paasikivi-portaali www.jkpaasikivi.fi  

Katariina Enäjärvi-Miinin katariina.enajarvi@paasikivi-seura.fi / tel.+358 50 5993252  

 

 

 
"Taloudellinen ja henkinen itsenäisyys on valtiollisen itsenäisyyden perusta"  

 

                                                                                               -J. K. Paasikivi- 
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