Tiedotusvälineille 17.11.2017

Rakastatko traditioita? Kaipaatko synttärihumua? Vietätkö parhaat juhlat kotisohvalla?

Satavuotiaan syntymäpäivä tarjoaa elämyksiä joka makuun
Satavuotiaan Suomen syntymäpäivillä riittää ohjelmaa niin perinteiden, kulttuurin, elämysten kuin
vauhdikkaankin menon ystäville. Juhlavuoden huipennus on täynnä tapahtumia meillä ja maailmalla, ja
kaikille löytyy oma tapansa osallistua – vaikka kotisohvalta käsin. Jokainen voi luoda yhteisiä hetkiä ja
tunnelmaa liittymällä mukaan kolmeen valtakunnalliseen tekoon: kahvita, liputa, valaise.
Itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta 2017 huipentaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. Juhlavuoden kohokohta rakennetaan yhdessä ja syntymäpäiväjuhlan valmistelu on täydessä vauhdissa. Tulossa on
runsaasti sekä perinteisiä että uusia juhlallisuuksia, ja ohjelma ulottuu usealle päivälle.
Mitä ikinä omaan juhlakalenteriin kertyykään, näitä ei kannata ohittaa: kahvita, liputa, valaise. Itsenäisyyspäivän aattona, tiistaina 5.12. kello 14 kutsutaan kaikki viettämään oman porukan kanssa yhteinen kahvihetki satavuotiaan kunniaksi. Samana iltana 5.12. kello 18 alkaa yön yli jatkuva juhlaliputus sekä sinivalkoinen juhlavalaisu koko valtakunnassa. Kaikki kansalaiset kutsutaan mukaan liputtamaan ja valaisemaan
satavuotiaan Suomen syntymäpäivän kunniaksi!
Jo itsenäisyyspäivää edeltävällä syntymäpäiväviikolla satavuotiasta muistetaan monin huomionosoituksin.
Varsinainen itsenäisyyden satavuotisjuhla alkaa tänä erityisenä vuonna jo itsenäisyyspäivän aattona, tiistaina 5.12. Iloista aattoa seuraa arvokas itsenäisyyspäivä traditioineen ja juhlallisuuksineen. Historiallinen
päivä tiivistyy illan pimetessä tunnelmallisiin hetkiin kodeissa ja juhlasaleissa.

Synttäriohjelmaa paketoituna
Syntymäpäivän ohjelmatarjonnasta löytyy paljon kiinnostavaa koettavaa kaikenlaisille juhlijoille. Television, radion ja sosiaalisen median välityksellä monista tapahtumista voi nauttia myös kotisohvalta käsin.
Valtakunnallista ohjelmistoa kootaan Suomi 100 -juhlavuoden verkkosivustolle osoitteeseen
http://suomifinland100.fi/onnea-satavuotias-suomi/. Lisätietoa alueellisesta ohjelmasta saa Suomi 100 alueverkostolta http://suomifinland100.fi/info/yhteystiedot/#alueverkosto
Ohjelmatiedot ovat järjestävien tahojen ilmoittamia ja muutokset niihin ovat mahdollisia.
Iloista synttäritunnelmaa riittää jo ennen varsinaista itsenäisyyspäivää. Etenkin aatosta 5.12. on muodostumassa vauhdikas etkopäivä, joka luo uusia juhlaperinteitä tuttujen traditioiden rinnalle.
- 29.11.-5.12. pelataan eri puolilla maata Suomi 100 -Liigaottelut. Jokainen Liiga-joukkue isännöi yhtä
ottelua, joissa käytetään juhlakiekkoja ja monet joukkueet pelaavat erikoispaidoissa.
- 2.12. Kuurojen Liiton Koko Suomi viittoo -kampanja huipentuu Helsingin Tuomiokirkon portailla,
kun Maamme-laulun ensimmäinen säkeistö kokoonnutaan viittomaan yhdessä. Samalla tehdään epävirallinen Suomen viittomisennätys.
- 5.12. Kirjastot ympäri Suomen kutsuvat koko kansan itsenäisyyspäivän etkoille. Lähes 150 kirjastoa
tarjoaa ohjelmaa koko perheelle.
- 5.12. kaikki Suomen karaokeravintolat haastavat suomalaiset laulamaan yhdessä samalla kellonlyömällä klo 21 ikoniset kappaleet Sininen ja valkoinen, Olen suomalainen sekä Maamme-laulun. Jo
kymmenet karaokeravintolat eri puolilla Suomea ovat ottaneet haasteen vastaan.
Kivaa kotikulmilla on luvassa kaikenikäisille kautta Suomen. Monilla paikkakunnilla järjestetään kaikille
avoimia konsertteja ja koko perheen juhlia. Tietoa jakavat paikalliset toimijat omissa kanavissaan sekä
Suomi 100 -alueverkosto http://suomifinland100.fi/info/yhteystiedot/#alueverkosto.
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5.12. klo 19.30–23.30 pyörähdellään Suomi 100 -tanssiaisissa Loviisan liikuntahallissa Loviisa Big
Bandin & Lovisetten sekä Merciless Rockersin tahtiin. Vapaa pääsy.
5.12. Kainuugaala -suurkonsertissa Kainuussa esiintyy yhteensä 200 laulajaa, noin 50 henkilön orkesteri ja 201 tanssijaa.
5.12. Imatrankoski kuohuu Imatralla sinivalkoisin värein klo 17.
6.12 klo 16 Pietarsaaren musiikkiopisto järjestää Suomi 100 -tanssiaiset. Ohjelmaan osallistuu oppilaita koulun kaikista neljästä koulutusohjelmasta ja Pietarsaaren Sinfonietta esiintyy.
6.12. klo 14-17 Tampere-talo ja kulttuuripalvelut kutsuvat lapset ja perheet juhlistamaan 100vuotiasta Suomea. Lasten itsenäisyyspäivän tanssiaisissa voi ihastella tanssiesityksiä, tanssahdella itse
ja osallistua taidepajoihin.
6.12. klo 14.30 järjestetään kaikille avoin ja maksuton Espoon kaupungin itsenäisyyspäivän konsertti Metro-Areenalla.
6.12. klo 15 Oulussa Ajankulkue johdattaa katsojan läpi satavuotiaan Suomen ja Oulun tarinan.
6.12. klo 12 ja 15 kajahtaa Turun konserttisalissa Leif Segerstamin johtama Turun kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti. Jälkimmäistä konserttia voi seurata suorana Vanhan Suurtorin jättinäytöltä.
6.12. klo 15–17 kajahtaa kaikille avoin ja maksuton Vantaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Energia-Areenalla.
6.12. järjestetään Tampereen Keskustorilla ja Frenckellin aukiolla itsenäisyyspäivän kansanjuhla.
6.12. Kuopiossa kohoaa Suomi 100 -ilotulitus taivaalle klo 20.30.

Kulttuurista nauttivalle syntymäpäiväohjelmisto tarjoaa todellisen runsauden sarven. Upeita konsertteja
ja lauluesityksiä voi lähteä kuuntelemaan useana eri päivänä.
- 5.12. klo 19 ja 6.12. klo 14.00 syntymäpäivä otetaan Kansallisoopperassa vastaan ilon kautta. Suomi
juhlii! 100 vuotta mollia ja duuria -juhlissa tunnelman takaavat ykkössolistit, kuorot ja huippuunsa viritetty orkesteri sekä Kansallisbaletin sekä Balettioppilaitoksen tanssijat.
- 6.12. klo 15 Sinfonia Lahti juhlistaa itsenäisyyspäivää Lahden Sibeliustalossa kotimaisella kantaesityksellä. Juhlakonsertissa kuullaan orkesterin tilausteos, Tapio Tuomelan Crossroads.
- 6.12. klo 14 Finland sjunger 100 år. Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) järjestää yhteistyössä paikallisten laulu- ja musiikkiyhdistyksen kanssa yhteislaulutilaisuuksia ympäri LänsiSuomea.
Perinteisen juhlinnan ystävä löytää syntymäpäiväohjelmistosta kaikki tutut traditiot sekä koko joukon
myös uusia, tunnelmallisia hetkiä.
- 30.11. vihitään Helsingin Kasarmitorilla kuvanveistäjä Pekka Kauhasen suunnittelema Talvisodan kansallinen muistomerkki.
- 5.12. klo 12 pidetään vastaremontoidussa Eduskuntatalossa eduskunnan juhlaistunto. Juhlaistunto on
seurattavissa Ylen kanavilla.
- 6.12. klo 10 alkavat juhlajumalanpalvelukset kirkoissa ympäri Suomen. Useissa kirkoissa kuullaan
kuorojen esittämänä Sibeliuksen Finlandia-hymni. Helsingin tuomiokirkossa järjestetään ekumeeninen juhlajumalanpalvelus klo 12.
- 6.12. aamupäivällä muistetaan maamme itsenäisyyden turvanneita eri puolilla Suomea olevilla sankarihaudoilla. Seppeleenlaskujen ohella tänä vuonna muodostetaan myös erityisiä kunniavartioita. Tietoa kunniavartioista eri paikkakunnilla kootaan Suomi 100 -sivustolle.
- 6.12. ko 13 järjestetään Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Kuopiossa.
- 6.12. iltapäivällä tuovat opiskelijoiden juhlakulkueet tunnelmaa kaupunkeihin. Helsingissä opiskelijoiden juhlakulkue saapuu Hietaniemestä Senaatintorille noin klo 16.30.
- 6.12. juhlitaan totta kai myös Tasavallan presidentin juhlavastaanotolla. Juhlavastaanotto on seurattavissa Ylen kanavilla.
Elämyksiä arvostavalle on tarjolla ainutlaatuisia kokemuksia. Satavuotiasta Suomea juhlistetaan muun
muassa näyttävin valaisuin ja ilotulituksin eri puolilla maata.
- 28.11. alkaen valotaidekokonaisuus Luminous valaisee ikonisia kohteita ympäri Suomen. Eri päivinä
valaistaan Olavinlinna, Näsinneula, Oulun Kuusisaari, Saana-tunturi ja Turun linna.
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5.12. klo 18 järjestetään itsenäisyyspäivän juhlinnan virallinen avaus Helsingin Kauppatorilla. Samaan
aikaan käynnistyy koko Suomessa juhlaliputus ja sinivalkoinen juhlavalaisu. Tunnettujen rakennusten
ja maamerkkien valaisuja voi kiertää ihailemassa aina torstaiaamuun 7.12. saakka.
6.12. noin klo 22 Suomen itsenäisyyden satavuotispäivä huipentuu Helsingissä juhlailotulitukseen,
joka samalla myös päättää Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. Ilotulitusta voi seurata paikan päällä Eteläsataman tuntumassa sekä Ylen suorassa lähetyksessä.
Itsenäisyyspäivän ilotulituksia järjestetään myös monissa muissa kaupungeissa.

Juhlatunnelmiin pääsee mainiosti myös kotisohvalla. Televisio- ja radiokanavat välittävät itsenäisyyspäivän tapahtumia eri kanavissaan useana päivänä aamusta iltaan.
- Yle on mukana juhlinnassa aatosta alkaen. Virallinen avaushetki Helsingin Kauppatorilta lähetetään
suorana Yle Areenassa 5.12. klo 17.45 ja klo 21 alkaen vietetään TV1:ssä Vuosisadan etkoja. Itsenäisyyspäivänä Yle välittää tunnelmia sankarihaudoilta, kirkoista sekä Kuopion paraatista. Kuusituntinen
suora lähetys Kohti Linnan juhlia alkaa klo 13 ja koko illan ajaksi päästään mukaan satavuotiaan Suomen Linnan juhliin. Päivä huipentuu ilotulitukseen noin kello 22 ja Yle välittää myös sen suorana lähetyksenä TV1:ssä ja Areenassa.
- MTV3 juhlistaa satavuotiasta Suomen suurimmilla etkoilla itsenäisyyspäivän aattona. Kello 20 alkavassa suorassa lähetyksessä päästään seuraamaan, miten juhlavuoden huipennus käynnistyy ja Suomen syntymäpäivää juhlitaan ympäri maailmaa.
- Radio Suomi juhlii itsenäisyyspäivänä kellon ympäri. Juhlapäivä alkaa keskiyön uutisten jälkeen Finlandialla ja se päättyy perinteitä kunnioittaen Maamme lauluun juuri ennen keskiyön aikamerkkiä. Radio Suomi - Sata juhlaa ohjelmassa kurkistetaan koko päivän ajan itsenäisyyspäivän juhlintaan
eri puolilla Suomea.

Mediayhteydet:
Suomi 100 viestintä / SEK / suomi100media@sek.fi puh. 050 327 5160 arkisin klo 9-16
Viestintäpäällikkö Päivi Pirttilä, paivi.pirttila@vnk.fi, p. 040 705 3323
Ohjelmatietoa verkossa: http://suomifinland100.fi/onnea-satavuotias-suomi/
Suomi 100 sosiaalisen median kanavissa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
#suomi100 #onneasuomi
Lisätietoa, materiaalia ja kuvituskuvia median käyttöön: http://suomifinland100.fi/media/
****
Suomi 100. Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Käynnissä on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi,
jota vietetään koko vuoden, koko Suomessa. Suomi 100 -juhlavuoden teema on yhdessä. Juhlavuoden koordinoinnista vastaa valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio ja siinä työskentelevä sihteeristö sekä alueverkosto
maakunnissa. suomifinland100.fi, #suomi100, #finland100
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