Tiedotusvälineille 5.12.2017

Suomi 100 -juhlavuosi huipentuu

Kaikki valmiina vuosisadan syntymäpäiväjuhlaan
Huomenna, itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2017 itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta. Suomen syntymäpäivän juhlinta alkaa jo tänään, itsenäisyyspäivän aattona 5.12. juhlavalaisuin, liputuksin ja lukemattomin tapahtumin kaikkialla Suomessa. Myös maailmalla muistetaan laajalti satavuotiasta Suomea ja
eletään mukana maamme historiallisen hetken tunnelmissa.
”Suomen satavuotisjuhlavuosi on tuonut suomalaiset ja Suomen ystävät yhteen kaikkialla maailmassa.
Käsillä on hartaasti odotettu, ainutkertainen hetki maamme historiassa ja kaikki juhlinta sen kunniaksi on
tervetullutta!”, Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen kannustaa.
Satavuotiaan Suomen syntymäpäivän juhlinta aloitetaan tänään, itsenäisyyspäivän aattona 5.12. nostamalla liput salkoon ja sytyttämällä sinivalkoiset valot kaikkialla Suomessa kello 18. Kaikkia kansalaisia kutsutaan myös viettämään yhteinen kahvihetki kello 14 satavuotiaan kunniaksi.
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan virallinen avaus järjestetään Helsingin Kauppatorilla 5.12. kello
18. Paikalle rakentuu sadan Suomen lipun installaatio, kun siniristiliput nostetaan salkoihin lasten ja
nuorten voimin. Lipunnostoon osallistuvat myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, eduskunnan puhemies Maria Lohela sekä pääministeri Juha Sipilä.
Iloista aattoa seuraa arvokas itsenäisyyspäivä traditioineen ja juhlallisuuksineen. Historiallinen ilta tiivistyy
tunnelmallisiin hetkiin kodeissa ja juhlasaleissa. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla huipentuu juhlailotulitukseen, joka kohoaa Helsingin Eteläsataman ylle 6.12. noin kello 22. Juhlailotulitus samalla päättää
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden.
Myös maailmalla muistetaan satavuotiasta Suomea. Kymmenet tunnetut maamerkit ja ikoniset kohteet
valaistaan Suomen kunniaksi sinivalkoisiksi eri puolilla maailmaa. Kaikki Suomen edustustot järjestävät
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavastaanoton ja lukuisat suomalaisyhteisöt viettävät omia juhlia kotimaan
kunniaksi. Luvassa on myös tervehdyksiä ja muita huomionosoituksia satavuotiaalle Suomelle.
Television, radion ja sosiaalisen median välityksellä lukuisista elämyksistä ja tapahtumista voi nauttia
myös kotisohvalta käsin.

Tervetuloa mukaan juhlimaan historiallista hetkeä yhdessä!
Ohjelmaa itsenäisyyspäivän aattona 5.12.
- klo 12 Eduskuntatalossa eduskunnan juhlaistunto. Juhlaistunto on seurattavissa Ylen kanavilla.
- Kirjastot ympäri Suomen kutsuvat koko kansan itsenäisyyspäivän etkoille. Yli 170 kirjastoa tarjoaa
ohjelmaa koko perheelle.
- klo 19 ja 6.12. klo 14.00 syntymäpäivä otetaan Kansallisoopperassa vastaan ilon kautta Suomi juhlii!
100 vuotta mollia ja duuria -juhlissa.
- klo 18 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan virallinen avaustilaisuus Helsingin Kauppatorilla.
- klo 21 Suomen karaokeravintolat haastavat suomalaiset laulamaan yhdessä samalla kellonlyömällä
ikoniset kappaleet Sininen ja valkoinen, Olen suomalainen sekä Maamme-laulun. Jo kymmenet karaokeravintolat eri puolilla Suomea ovat ottaneet haasteen vastaan.
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- klo 10 alkavat juhlajumalanpalvelukset kirkoissa ympäri Suomen. Useissa kirkoissa kuullaan kuorojen
esittämänä Sibeliuksen Finlandia-hymni. Helsingin tuomiokirkossa järjestetään ekumeeninen juhlajumalanpalvelus klo 12.
- aamupäivällä muistetaan maamme itsenäisyyden turvanneita eri puolilla Suomea olevilla sankarihaudoilla. Seppeleenlaskujen ohella tänä vuonna muodostetaan myös erityisiä kunniavartioita. Tietoa
kunniavartioista eri paikkakunnilla on koottu Suomi 100 -sivustolle.
- klo 12 ja 15 Turun konserttisalissa Leif Segerstamin johtama Turun kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti. Jälkimmäistä konserttia voi seurata suorana Vanhan Suurtorin jättinäytöltä.
- klo 13 järjestetään Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Kuopiossa.
-

klo 14–17 Tampere-talo ja kulttuuripalvelut kutsuvat lapset ja perheet juhlistamaan 100-vuotiasta
Suomea Lasten itsenäisyyspäivän tanssiaisissa.
klo 14.30 kaikille avoin ja maksuton Espoon kaupungin itsenäisyyspäivän konsertti Metro-Areenalla.
klo 15 Oulussa Ajankulkue johdattaa katsojan läpi satavuotiaan Suomen ja Oulun tarinan.
klo 15–17 kaikille avoin ja maksuton Vantaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti EnergiaAreenalla.
Tampereen Keskustorilla ja Frenckellin aukiolla itsenäisyyspäivän kansanjuhla.
iltapäivällä opiskelijoiden juhlakulkueet tuovat tunnelmaa kaupunkeihin. Helsingissä opiskelijoiden
juhlakulkue saapuu Hietaniemestä Senaatintorille noin klo 17.30., missä vietetään kansalaisjuhlaa
noin kello 17.55–18.15.
6.12. juhlitaan myös Tasavallan presidentin juhlavastaanotolla. Juhlavastaanotto on seurattavissa Ylen
kanavilla.
6.12. noin klo 22 Suomen itsenäisyyden juhlinta huipentuu Helsingissä juhlailotulitukseen, joka samalla päättää Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. Ilotulitusta voi seurata Ylen suorassa lähetyksessä sekä paikan päällä parhaiten Tähtitorninmäeltä. Itsenäisyyspäivän ilotulituksia järjestetään
myös monissa muissa kaupungeissa.

Ohjelmatiedot ovat järjestävien tahojen ilmoittamia ja muutokset niihin ovat mahdollisia.

Lisätietoa ja mediayhteydet:
Suomi 100 viestintä / SEK:
suomi100media@sek.fi puh. 050 327 5160 arkisin klo 9–16 (ajalla 5.-6.12. klo 8–21)
Ohjelmatietoa verkossa: http://suomifinland100.fi/onnea-satavuotias-suomi/
Lisätietoa alueellisesta ohjelmasta Suomi 100 -alueverkostolta
http://suomifinland100.fi/info/yhteystiedot/#alueverkosto
Suomi 100 sosiaalisen median kanavissa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
#onneasuomi #suomi100
Lisätietoa, materiaalia ja kuvituskuvia median käyttöön: http://suomifinland100.fi/media/
Tiedoksi toimituksille:
Itsenäisyyspäivän tapahtumien aikana Helsingin kaupungintalon aulassa toimii median palvelupiste. Mediapiste palvelee tiistaina 5.12. kello 15–20 ja keskiviikkona 6.12. kello 15–24. Erillistä akkreditoitumista
ei edellytetä, pyydämme esittämään journalistikortin pisteessä asioidessa.
****
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

2/2

