Suomi 100 -juhlavuoden kuulumisia toimituksille
2.12.2016
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Tulossa on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, jota vietetään
koko vuoden, koko Suomessa. Juhlavuoden valtakunnallisia järjestelyjä ja Suomi 100 -ohjelmakokonaisuutta koordinoi valtioneuvoston kanslian asettama sihteeristö. Tässä kerran kuukaudessa julkaistavassa tiedotteessa kerromme
toimituksille ajankohtaista tietoa juhlavuodesta. Mikäli ette halua tätä materiaalia, pyydämme ystävällisesti laittamaan viestin osoitteeseen suomi100media@sek.fi.

Juhlavuoden elämysvirta käynnistyy meillä ja maailmalla
Ensi viikolla 99-vuotta täyttävä Suomi valmistautuu kiivaasti pian alkavaan itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen. Into rakentaa yhteistä ohjelmaa kasvaa edelleen ja tuhansia tapahtumia valmistellaan kaikkialla. Odotettu juhlavuosi käynnistyy Suomi 100 -avajaisten myötä heti uudenvuodenaattona niin meillä
kuin maailmallakin.

Yli 400 000 suomalaista mukana rakentamassa juhlavuotta
Itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmassa on jo yli 2 400 hanketta. Hankkeita toteuttavat Suomessa ja ulkomailla niin yksittäiset kansalaiset, järjestöt kuin yrityksetkin. Yli 400 000 suomalaista (8 %) on jo mukana juhlavuoden tapahtumien ja juhlien suunnittelussa*. Näiden lisäksi huimat 36 prosenttia eli lähes
kaksi miljoonaa suomalaista ilmoittaa, että voisi osallistua juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen.
Suomalaiset viettävät satavuotisjuhlia mieluiten perheen kanssa (noin 80 %), seuraavaksi suosituinta
juhlaseuraa ovat ystävät (noin 60 %). Vain neljä sadasta suomalaisesta ei aio viettää juhlavuotta lainkaan.
Juhlavuoden ohjelmaan ja tapahtumiin osallistumisella halutaan samalla edistää jotain hyvää. Talkoisiin
yhteisen hyvän edistämiseksi olisi valmis lähtemään peräti kahdeksan kymmenestä suomalaisesta.
Lisää tutkimuksen tuloksia verkkosivuillamme http://suomifinland100.fi/jo-yli-400-000-suomalaistamukana-rakentamassa-juhlavuotta/.

Ohjelmavirta käynnistyy Suomessa
Juhlavuosi pyörähtää käyntiin toden teolla heti vuoden alusta eri puolilla maata. Seuraavassa poimintoja
alkuvuoden ohjelmavirrasta.
Rovaniemen kaupunki avaa loppiaisena Lapin Suomi100 -juhlavuoden näyttävästi Suomen taiteen tarinalla. Ateneumin taidemuseon kokoelmasta koottu näyttely juhlistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta
ja kattaa Suomen taiteen tarinan suuriruhtinaskunnan ajalta 1960-luvulle asti.
Samaan aikaan 6.1. Koko Suomi tanssii haastaa kaikki parketille. Tavoitteena on, että juhlavuoden aikana
jokainen innostuu mukaan tanssin pyörteisiin. Turussa avautuu 13.1. moniulotteinen näyttely, joka peilaa
Wäinö Aaltosen tuotantoa itsenäisyyden ajan tunnelmia ja ilmiöitä vasten.
Helmikuun alussa 4.2. reippaillaan Talviluonnon päivänä ja 21.2. päästään talvisiin kisatunnelmiin, kun
Lahden MM-hiihdot käynnistyvät. Salpausselän maisemiin odotetaan 700 urheilijaa yli 60 maasta ja jopa

200 000–300 000 kisaturistia. Talvesta nautitaan myös luistimilla: Koko Suomi luistelee -tapahtumia
järjestetään peräti 70 paikkakunnalla ympäri Suomen.
Kalevalanpäivänä 28.2. kuullaan Turun Logomossa Die Kalewainen in Pochjola -oopperan maailman kantaesitys. Naistenpäivänä 8.3. Women of The World (WOW) nostaa Tampereen kansainvälisessä kulttuuritapahtumassa esiin suomalaisen menestystarinan tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen kyvyt ja luovuuden.
http://suomifinland100.fi/project/suomen-taiteen-tarina-ateneumin-kiertava-kokoelma-klassikot-kiertueella-2017/
http://suomifinland100.fi/project/koko-suomi-tanssii-2017/
http://suomifinland100.fi/project/waino-aaltonen-ja-itsenaisyyden-vuosisata/
http://suomifinland100.fi/project/pohjoismaisten-hiihtolajien-mm-kilpailut-lahti2017/
http://suomifinland100.fi/project/koko-suomi-luistelee/
http://suomifinland100.fi/project/wow-women-of-the-world/
http://suomifinland100.fi/project/die-kalewainen-in-pochjola/

Satavuotias Suomi innostaa maailmalla
Sata vuotta täyttävää Suomea juhlitaan vuonna 2017 vähintään 70 maassa ja viidellä mantereella. Suomi
on nostettu myös yhdeksi kiinnostavimmista matkailukohteista ensi vuonna. Suomi 100 -ohjelmatarjonta ulottuu lähelle ja kauas, ja kiinnostavien elämysten virta käynnistyy heti vuoden alusta.
Suomen kansallisbaletin suosikkibaletti Lumikuningatar vierailee juhlavuoden kunniaksi Tanskan kuninkaallisessa baletissa tammikuussa 2017. Radion sinfoniaorkesteri (RSO) vierailee niinikään Venäjällä. Ylikapellimestari Hannu Linnun johdolla konsertoidaan helmikuussa Moskovassa, Viipurissa ja Pietarissa.
Islannin Sinfoniaorkesterin ohjelmistossa on kevään aikana kolme suomalaiselle musiikille omistettua
konserttia. Reykjavikissa pidettävissä konserteissa kuullaan myös Muumi-lauluja ensi kertaa ulkomaisen
orkesterin esittämänä.
Suomen Pariisin, Benelux-maiden, Berliinin ja Lontoon instituutin yhteinen Mobile Home 2017 tutkii
kodin merkityksiä taiteen, tieteen, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja elämyksellisyyden kautta. Osana sitä
Lontoossa satsataan innovatiiviseen puurakentamiseen ja Pariisin keskustaan nousee suomalainen aittakylä. Myös saamelaisuus on esillä Pariisissa. Sámi 2017 -tapahtumassa esitellään monipuolisesti saamelaista taidetta, käsitöitä, elokuvia ja musiikkia ja järjestetään niihin liittyviä työpajoja.
Suomalaisesta arkkitehtuurista ja muotoilusta kertova Echoes-näyttely avautuu tammikuussa 2017 Varsovassa ja kiertää myös Bratislavassa, Prahassa ja Berliinissä. Toinen kiinnostava näyttely avautuu Berliinissä
tammikuun 2017 lopussa. Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen (1920-1991) elämää ja uraa luotaava
näyttely tutkii homoliikkeen nousua sekä Tom of Finlandin poliittista, sosiologista ja kulttuurista vaikutusta laajemmin. Miehestä kertova elokuva saa ensi-iltansa Suomessa helmikuussa.
http://suomifinland100.fi/project/lumikuningatar-baletti-vierailee-koopenhaminassa/
http://suomifinland100.fi/project/rso-venajan-kiertue/
http://suomifinland100.fi/project/islannin-sinfoniaorkesterin-suomalainen-kevat/
http://suomifinland100.fi/project/mobile-home-2017/
http://suomifinland100.fi/project/sami-2017-tapahtuma-pariisissa/
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http://suomifinland100.fi/project/echoes-100-years-in-finnish-design-and-architecture-nayttely/
http://suomifinland100.fi/project/touko-laaksonen-the-man-behind-tom-of-finland/

Suomi 100 -avajaisia juhlitaan uudenvuoden aattona
Itsenäisyyden juhlavuosi käynnistyy heti uudenvuoden aattona 31.12. tasavallan sydämessä Helsingissä.
Töölönlahden alueella jo puolilta päivin alkava kaupunkitapahtuma huipentuu Uuden vuosisadan bileisiin Kansalaistorilla klo 21-01. Tulossa on historiallinen ilta ja ainutkertainen ohjelma huikeissa puitteissa
tasavallan sydämessä – jopa Mannerheimintie muuttuu tanssilattiaksi!
Illan ohjelmassa on tanssia, musiikkia, tarinoita, huumoria, laulua, muotia ja uutta sirkusta, lisäksi nähdään
välähdyksiä alkavan juhlavuoden ohjelmasta ja kuullaan kertomuksia Suomen kansan ihmeellisistä seikkailuista.
Yhteistä Suomi-tarinaa tulee kertomaan huikea joukko suosikkiartisteja: Robin, Alma, Samuli Edelman,
Paula Koivuniemi, Michael Monroe, Remu, Paleface, Jenni Vartiainen, Fork, Olavi Uusivirta, Tiisu, Lauri
Tähkä, Frida Andersson, Iiro Rantala ja Darude.
Myös monilla muilla paikkakunnilla uusivuosi vaihtuu Suomi 100 -tunnelmissa:
- Oulussa avajaispäivän ohjelma alkaa Etkoilla ympäri kaupunkia. Tunnettuihin paikkoihin rakentuu
yhteisötaideteos Suomikuvasto, johon kuka tahansa voi osallistua. Juhlapäivän kruunaa Kauppatorin
avajaistapahtuma, joka huipentuu Finlandia-teokseen sekä upeaan ilotulitukseen. ouka.fi/suomi100
- Mikkelissä koko perheen uudenvuoden juhla alkaa iltapäivällä taikashow’lla, kasvomaalauksella, tasapainoilulla, tanssiesityksillä konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Illan aikana herkutellaan maukkaalla katuruoalla ja nautitaan ilotulituksesta. Juhlinta jatkuu Suomi 100 vuotta -etkoilla muassa taikuuden, tankotanssin ja vartalomaalauksen siivittämänä. esavosuomi100.wordpress.com
- Kainuussa juhlavuosi avataan musiikilla. Sotkamon kirkossa kajahtaa useiden eri kuorojen voimin
Laulusarja Kainuulle 100 -vuotiaassa itsenäisessä Suomessa. Myös yleisö pääsee mukaan laulamaan ja tilaisuuden aluksi nautitaan kakkukahvit.
- Porvoossa juhlitaan tanssien talvisessa satumetsässä Taidetehtaan Aleksanterinaukiolla. Koko perheen tapahtumassa on luvassa muun muassa lasten minimonodisco ja ilotulitus.
porvoo.fi/suomi100
- Turku järjestää juhlavuoden avajaiset yhdistämällä hauskanpidon ja arvokkuuden. Tuomiokirkon
edusta ja läheinen Aurajoenranta täyttyvät näyttävästä, iloisesta ja eläväisestä ohjelmasta, joka rakennetaan Aikamatka-teemalla. Myös yleisöllä on mahdollisuus olla osana ohjelmaa. Luvassa on tanssiesityksiä, show-ohjelmaa, kuoro- ja yhteislaulua ja ilta huipentuu näyttävään sini-valkoiseen ilotulitukseen sekä DJ-esitykseen. www.turku.fi
Yle välittää avajaispäivän ja illan tunnelmat koko Suomeen. Radio Suomi ja Yle Vega seuraavat tapahtumia päivällä ja TV1, Yle Areena sekä Radio Suomi välittävät illan ohjelman Kansalaistorilta suorana juhlalähetyksenä klo 22–01.
Muutokset ohjelmiin ja esiintyjiin mahdollisia.

suomi100avajaiset.fi, #suomi100avajaiset
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Mediayhteydet:
Suomi 100 viestintä / SEK / suomi100media@sek.fi
puh. 050 327 5160 arkisin klo 9-16
****

Suomi 100 -juhlavuosi lyhyesti
-

-

-

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Tulossa on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi,
jota vietetään koko vuoden, koko Suomessa.
Suomi 100 -juhlavuoden teema on yhdessä. Sen mukaisesti vuotta rakennetaan ja vietetään suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä.
Juhlavuoden ohjelma on avoin kaikille. Kuka tahansa voi tehdä oman ehdotuksensa lokakuun 2017
loppuun asti. Ohjelman kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Mukaan voi hakea verkon kautta osoitteessa http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa/hae-mukaan
Juhlavuoden ohjelmaan voi tutustua osoitteessa http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa. Ohjelmatieto ja tapahtumakalenteri täydentyvät koko Suomi 100 -ohjelmakauden ajan.
Juhlavuoden valmistelusta ja koordinoinnista vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 hanke ja siinä työskentelevä sihteeristö. Koko Suomeen ulottuvasta työstä vastaa maakuntien liitoista
ja kuudesta suurimmasta kaupungista muodostettu 25-henkinen alueverkosto.
Suomi 100 -juhlavuoden verkkosivut: suomifinland100.fi
Juhlavuosi löytyy Facebookista, Instagramista, Twitteristä , Youtubesta ja Snapchatista nimellä SuomiFinland100 (#Suomi100, #Finland100).

***
*Suomi 100 selvitti suomalaisten tietoisuutta ja näkemyksiä tulevasta itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodesta syyskuussa 2015 ja syyskuussa 2016. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin yli tuhatta 15-85-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Kaikki artikkelissa esitetyt luvut on suhteutettu vastaamaan koko väestöä.
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