Taustatiedote syyskuu 2016

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Käsillä on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi,
joka näkyy koko vuoden koko Suomessa ja myös Suomen rajojen ulkopuolella. Juhlavuoden teema on
yhdessä. Sen mukaisesti vuotta rakennetaan ja vietetään suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä.
Juhlavuosi käynnistyy vuoden 2017 alussa ja huipentuu itsenäisyyspäivän viikkoon joulukuussa. Avajaisia
vietetään näyttävästi uudenvuoden aattona satavuotiaan pääkaupungissa Helsingissä. Luvassa on kaikille
avointa, elämyksellistä ohjelmaa kansalaistapahtumassa, joka televisioidaan suorana lähetyksenä. Vuoden
ensimmäinen kolmannes luotaa Suomen satavuotista historiaa ja tulossa on myös suuria urheilutapahtumia. Kesä-Suomessa satavuotiasta juhlistetaan paljon ulkona Suomen suvesta nauttien. Syksyn kynnyksellä, elokuun kolmantena viikonloppuna koittaa tapahtumien superviikonloppu, josta alkaa lähtölaskenta Sata päivää sataan. Vuosi huipentuu itsenäisyyspäivän viikkoon 30.11.–6.12.2017, jolloin satavuotiasta
juhlitaan joka päivä monin eri tavoin kaikkialla Suomessa.
Ohjelma rakentuu yhdessä
Juhlavuosi synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa, joiden kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden
historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Juhlavuoden ohjelmaehdotuksen voi tehdä kuka tahansa, ja haku
jatkuu aina lokakuun loppuun 2017. Ohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden tulee liittyä vuoden teemoihin ja tapahtua pääasiallisesti vuonna 2017. Ohjelmahankkeet saavat oikeuden käyttää juhlavuoden tunnusta.
Syyskuuhun 2016 mennessä ohjelmaan on tullut yli 2 000 erilaista ehdotusta. Mukana on suurten organisaatioiden, pienten yhteisöjen ja jopa yksityishenkilöiden tekoja. Yrityksille on oma osallistumisen
muoto. Valtiollisia hankkeita ovat muun muassa uuden kansallispuiston perustaminen Suomussalmen
Hossaan vuonna 2017 ja Helsingin keskustakirjasto, jonka rahoitukseen valtio osallistuu. Eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat aktiivisia toimijoita vuonna 2017.
Juhlavuoden verkosto töissä
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 toteutuminen eri puolilla Suomea on tärkeää. Alueellisesta toteutumisesta
vastaa maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva alueverkosto, jonka 25 aluekoordinaattoria auttavat toimijoita alueellisen ohjelman rakentamisessa.
Valtioneuvoston kansliassa toimivan sihteeristön työtä ohjaa säännöllisesti kokoontuva hallitus. Juhlavuoden yleiset linjat hyväksyy pääministerin johtama, lähes 70-henkinen valtuuskunta, jossa on edustettuna laajasti yhteiskunnan eri tahot. Suomi 100 -hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2013–2018 on yhteensä 19 miljoonaa euroa. Tämä on laskennallisesti hieman alle kolme ja puoli euroa jokaista suomalaista kohden. Hankebudjettiin verrattuna suomalaisten ja Suomen ystävien yhteenlaskettava satsaus juhlavuoteen tulee olemaan moninkertainen.
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