
SUOMI 100 YHDESSÄ 
 
Suomen suuri vuosi 2017 
 
Hei, 
 
tiesitkö että ensi vuonna juhlimme Suomen juhlavuotta, joka tarkoittaa sitä että Suomi on 

ollut itsenäinen jo 100 vuotta! Kiitos tästä kuuluu suomalaiselle sisulle, tahdolle ja 

pitkäjänteiselle työlle. Nyt on aika viedä maamme uudelle vuosisadalle. 

Satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, siksi haluammekin 

että se jää kansan mieleen järjestämällä ohjelmasisällön joka syventää ymmärrystä koko 

itsenäisyyden ajasta, tarkastelee sitä Suomea, jossa juuri nyt elämme – sekä etsii ja luo 

uutta. 

Juhlavuoden ohjelma rakennetaan yhdessä 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on YHDESSÄ. Suomi 100 -ohjelma 

rakennetaan yhdessä, suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä. Juhlavuosi on 

kansalaislähtöinen ja avoin kaikille suomalaisille ja nyt myös sinulla, yhdistykselläsi, 

seurallasi tai yritykselläsi on mahdollisuus tehdä pieni tai suuri teko ja samalla antaa lahja 

omalle yhteisöllesi, Suomelle. Satavuotiasta Suomea juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja 

monipuolisella ohjelmalla, joka levittäytyy koko Suomeen juhlavuoden alusta 

itsenäisyyspäivään.  

Suomi 100 -teon taustalla tulee olla vahva suomalainen tarina, joka korostaa juhlavuoden 

yhdessä-teemaa. Tämä voi toteutua esimerkiksi uudenlaisen yhteistyön, laajan 

osallistumisen sekä yhdessä tekemisen kautta (jopa tulevaisuutta ajatellen jokin yhteinen 

linjaus tai tavoite, joka jää pysyväksi yhteistyömuodoksi) Teko voi vahvistaa yhteisöllisyyttä 

ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää kokemuksena monia erilaisia kohderyhmiä. 

Juhlavuosi 

Juhlavuoden organisoinnista ja juhlavuoden kokoamisesta vastaa valtioneuvoston 

kansliassa toimiva Suomi 100-hanke. Juhlavuoden alueellisesta toteutumisesta eri puolella 

Suomea vastaa maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva 

Suomi 100-alueverkosto. 

Juhlavuoden avaus 31.12.2016, sata päivää sataan 26.8.2017, juhlavuoden päättyminen 

6.12.2017. 

 

Juhlavuodelle ohjelmaa 

Oletko valmistelemassa satavuotiaan Suomen juhlistamiseksi tapahtumaa, tilaisuutta, 

näyttelyä tai muuta hanketta, jonka haluaisit mukaan Suomi 100 -ohjelmaan? Kuka 

tahansa voi ehdottaa hanketta Suomi 100 -ohjelmaan.  



Hankkeen liittäminen ohjelmaan/valtakunnalliseen markkinointiin tehdään täyttämällä 

hakulomake Suomi 100 -verkkosivulla. Mukaan voi hakeutua aina syksyyn 2017 asti. 

Edellytykset 
Kaikkien Suomi 100 -ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee täyttää perusedellytykset. 
Laajemman yhteistyön hankkeet täyttävät lisäksi erityisedellytykset.  
Perusedellytykset. Kaikkien Suomi 100 -ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee täyttää 
seuraavat perusedellytykset:  
1. Kyse on erityisestä, itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä tai sitä juhlistavasta 
hankkeesta kuten esimerkiksi tapahtumasta, tilaisuudesta, näyttelystä, teoksesta, 
kehitysprojektista, päätöksestä tai kampanjasta. Yhteyden juhlavuoteen tulee selvästi 
ilmetä hankkeen sisällössä. Hankkeet voivat liittyä laajasti elämän ja yhteiskunnan eri osa-
alueisiin.  
 
2. Hanke toteuttaa teemaa Yhdessä. Tämä voi toteutua hankkeessa esimerkiksi 
uudenlaisen yhteistyön, laajan osallistumisen sekä yhdessä tekemisen kautta. Hanke voi 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää kokemuksena 
monia erilaisia kohderyhmiä. Myös hankkeen sisältö voi kuvastaa Yhdessä-teemaa. 
Hanke ei voi olla poissulkeva tai syrjivä.  
 
3. Hanke toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta:  
 
1. Suomen 100 vuotta  
 
Itsenäisen Suomen rakentuminen. Ymmärrys siitä, mikä on olennaista Suomen sadassa 
vuodessa: kansanvallan tarina laajasti nähtynä, sananvapaus, itsenäisyyden tekijät ja 
näkijät sekä itsenäisen Suomen kulttuuri, sivistys ja arvot.  
Hankkeiden sisältö liittyy ensisijaisesti ajanjaksoon 1917–2016, erityistapauksissa hanke 
voi liittyä myös ajanjaksoon 1863–1916.  
 
2. Suomi 2017  
 
Suomi-omakuva: millainen Suomi on juuri nyt. Ajassa olevat ilmiöt, ihmiset, tekijät ja 
näkijät. Yhteiset elämykset elämän koko kirjossa, juhlan kokeminen yhdessä kaikkialla 
Suomessa.  
Hankkeiden sisältö liittyy nykyhetkeen eli vuoteen 2017.  
3. Suomen tulevaisuus  
 
Millaisen Suomen tahdomme ja teemme; konkreettisia tekoja ja päätöksiä, jotka 

vahvistavat Suomea ja suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uuden kokeilua. Lupa 

tehdä toisin. Tulevaisuuden tekijöiden ääni.  

Hankkeiden sisältö liittyy Suomen tulevaisuuteen.  
4. Hankkeen pääasiallinen toteutumisaika on itsenäisyyden juhlavuosi 2017. Hanke voi 
toteutua vuoden 2016 aikana edellyttäen että se erityisen selkeästi liittyy juhlavuoden 
teemojen ja sisällön rakentumiseen.  
 
5. Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti. Suomi 100 -
hankkeeseen liittyvistä kaupallisista oikeuksista sovitaan erillisellä sopimuksella.  
 



6. Hanke on hyvien tapojen ja lakien mukainen.  
 
Erityiset edellytykset. Laajemman yhteistyön ohjelmahankkeilta edellytetään 
perusedellytysten lisäksi vähintään seuraavia asioita:  
1. Hankkeen päävastuutaho eli sopimuskumppani on juridinen henkilö, jonka velvoitteet 
kuten verot ja maksut ovat hoidettu asianmukaisesti.  
 
2. Valtakunnallisuus: hanke toteutuu maantieteellisesti vähintään kahdessa 
maakunnassa tai on muuten sisällöltään tai merkitykseltään kansallinen tai kansainvälinen 
hanke.  
 
3. Taloudellisen osallistumisen kohteena on ensisijaisesti muu kuin julkisin varoin 
rahoitettu perustoiminta tai rakennusinvestointi.  
 
 

Huom! Mikäli Suomi 100-juhlavuoden hankkeellasi ei ole valtakunnallisen Suomi 100-

juhlavuoden sihteeristön hyväksyntää et voi hakea syksyllä mm. maakunnallista Suomi 

100-juhlavuoden ohjelmarahoitusta.  

Suomi 100 -hankkeen voi liittää myös ainoastaan paikalliseen, Kristiinankaupungin Suomi 

100-juhlavuoden ohjelmaan. Ole hyvä ja täytä kaupungin kotisivuilla > Löydä heti > Suomi 

100 YHDESSÄ oleva Kristiinankaupungin Suomi 100-juhlavuoden ohjelmailmoituslomake. 

Lisätietoja: Kristiinankaupungin kulttuurisihteeriltä Riitta Raikio-Söderlundilta, puh. + 358 

40 508 5230, s-posti: riitta.raikio-soderlund@krs.fi    

 

Suomi 100 tunnuksen käyttö 

Valtakunnallisten hankkeiden paikalliset ja alueelliset toteuttajat voivat käyttää Suomi 100 

tunnuksia sopimalla asiasta päähankeen kanssa (saa myös tunnukset sitä kautta) ja 

alahankkeet voivat hakea alueellisia Suomi 100 avustuksia kun saavat 

hyväksymissähköpostin päähankkeelta, joka todentaa että hanke on Suomi 100 

ohjelmassa.  

Alueellinen toteutus 

Kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki on nimetty Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöksi 

juhlavuotta koskevissa asioissa.  

Kulttuurisihteeri Riitta Raikio-Söderlund on Suomi 100 YHDESSÄ 2017 maakunnallisen 

tuki- ja koordinaatioverkoston yhteyshenkilö Kristiinankaupungissa.  

Yhteystiedot: 

Tarja Hautamäki, puh. 044 723 5007, tarja.hautamaki@obotnia.fi  

Riitta Raikio-Söderlund, puh. 040 508 5230, riitta.raikio-soderlund@krs.fi 

mailto:riitta.raikio-soderlund@krs.fi


 
Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Riitta El-Nemrin ehdotuksesta kaupungin 
hallinnolliset keskukset ovat valinneet seuraavat henkilöt Kristiinankaupungin kaupungin 
Suomi 100 -suunnittelutyöryhmään: 
 
Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen johtaja Tina Selänniemi, kokoonkutsuja 
Riitta Raikio-Söderlud, kulttuuri 
Hans Ingvesgård, perusturva 
Jari Turunen, hallinto  
Helena Kari, matkailu 
Lisbeth Saxberg-Blomqvist, tekninen  
Eevi Nisula, koulutus 
 
Tervetuloa rakentamaan Suomi 100 -ohjelmaa yhdessä suunnittelutyöryhmän 

kanssa. 

 
Kerro ajatuksesi ja toivomuksesi! 

Oletko lähtenyt jo liikkeelle juhlavuoden toimiin? 

Onko sinulla uusi ajatus, jonka haluaisit kertoa? 

Haluatko kysyä tai antaa palautetta?  

 

Onko sinulla/teillä suunnitelma, aloite tai hanke idea, kysymys, palaute? 

Ole hyvä ja ota yhteyttä  

kulttuurisihteeri Riitta Raikio-Söderlundiin, puh. 040 508 5230, riitta.raikio-

soderlund@krs.fi. 

 
 
Lisätietoja Suomi 100 YHDESSÄ 2017: 

Kristiinankaupungin kotisivu > etusivu > Löydä heti > Suomi 100  

http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/suomi-finland-100-tillsammans/ 

 

http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/suomi-finland-100-tillsammans/
http://www.kristinestad.fi/fritid-och-kultur/kultur/suomi-finland-100-tillsammans/

