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Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017 rakentuu yhdessä
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Tulossa on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi,
joka näkyy koko vuoden koko Suomessa. Juhlavuoden teema on yhdessä. Sen mukaisesti vuotta rakennetaan ja vietetään suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä.
Juhlavuoden teema yhdessä puhuttelee suomalaisia. Suomi 100 -hankkeen Tilastokeskuksella teettämä
tutkimus* kertoo, että peräti yhdeksän kymmenestä (92 %) suomalaisesta pitää asioiden yhdessä tekemistä yhtenä tärkeimmistä Suomen menestystekijöistä tulevaisuudessa.
”Tutkimuksen mukaan joka toinen meistä haluaisi osallistua juhlavuoteen toimimalla jonkin yhteisen
asian hyväksi. Oman lähipiirin kanssa vietettyjen juhlahetkien ohella oltaisiin mielellään talkoissa jonkin
yhteisen hyvän edistämiseksi tai mukana hyväntekeväisyydessä. Onnistunut juhlavuosi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteiskunnassamme”, sanoo juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen valtioneuvoston kansliasta.
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden alkuun on tänään 396 päivää. Juhlavuosi käynnistyy vuoden
2017 alussa ja huipentuu itsenäisyyspäivän viikkoon joulukuussa.
Kaikille avoin juhlavuoden ohjelma
Juhlavuoden ohjelma on avoin kaikille. Kuka tahansa voi tehdä oman ehdotuksensa vuoden 2017 lokakuun loppuun asti. Ohjelmaan on tullut jo lähes 600 erilaista ehdotusta eri puolilta Suomea. Mukaan voi
hakea verkko-osoitteessa suomifinland100.fi.
Ohjelman kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Koko yhteiskunnan läpäisevä ohjelma ulottuu kaikkialle Suomeen, ulkomaille ja Suomi 100 -satelliitin myötä jopa
avaruuteen asti.
”Juhlavuodesta tulee rikas ja monimuotoinen: kuin Suomi itse. Ohjelmaehdotusten kirjoa tarkastellessa
voi vain ihailla suomalaisten tahtoa rakentaa ja viettää juhlavuotta. Mukana on suurten organisaatioiden,
pienten yhteisöjen ja jopa yksityishenkilöiden tekoja”, Pekka Timonen kertoo.
Vuonna 2017 muun muassa suunnitellaan tulevaisuuden Suomea yhdessä, syödään yhdessä, saunotaan
yhdessä, liikutaan yhdessä, nautitaan monenlaisesta musiikista ja teatterista, käydään näyttelyissä, katsotaan uusia elokuvia, nautitaan Suomen luonnosta, kuunnellaan Suomea avaruudesta, muistellaan
maamme merkkihenkilöitä ja annetaan lahjoja satavuotiaalle. Lapset ja nuoret nousevat ohjelmassa vahvaan rooliin sekä tekijöinä että kokijoina.
Valtiollisia hankkeita ovat muun muassa uuden kansallispuiston perustaminen vuonna 2017 ja Helsingin
keskustakirjasto. Eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat aktiivisia toimijoita vuonna
2017. Suomen juhlavuodella on myös kansainvälinen ulottuvuutensa. Myös yrityksillä on mahdollisuus
osallistua juhlavuoteen.

Koordinaattorit koko Suomessa
Juhlavuoden valmistelusta ja koordinoinnista vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 –
hanke. Sen sihteeristö jakaa tietoa, aktivoi toimijoita ja kytkee yhteen kumppaneita tekemään juhlavuoden ohjelmaa. Juhlavuoden alueellisesta toteutumisesta vastaa maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva alueverkosto, jonka 25 aluekoordinaattoria auttavat toimijoita alueellisen
ohjelman rakentamisessa.
Lisätietoja:
pääsihteeri Pekka Timonen, pekka.h.timonen@vnk.fi, p. 050 3374 386
viestinnän asiantuntija Päivi Pirttilä, paivi.pirttila@vnk.fi, p. 040 705 3323
Valtioneuvoston kanslia
Suomi 100 -juhlavuoden verkkosivut: suomifinland100.fi
Juhlavuosi löytyy Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja Youtubesta nimellä SuomiFinland100
(#suomi100, #finland100).
Juhlavuotta esittelevä Kun Suomi täyttää sata -video on katsottavissa osoitteessa suomifinland100.fi
*Tutkimus tehtiin Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä syyskuussa 2015. Väestökattavaan tutkimukseen
haastateltiin yhteensä yli tuhatta (1 134) 15–85-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä.

*****
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi
synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan
Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Lue lisää: suomifinland100.fi
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