
 

 

Tule rakentamaan ohjelmaa 
Suomen satavuotisjuhla tehdään yhdessä. Onko sinulla, yhdistykselläsi, seurallasi tai yritykselläsi pieni tai 
suuri ohjelmaehdotus, jonka voisi liittää Suomi 100 -ohjelmaan? Mukaan voi hakeutua aina syksyyn 2017 
asti. Tältä sivulta löydät ohjeet ja edellytykset niin ohjelmahankkeiden toteuttajille kuin yritysyhteistyötä 
varten. 

Keskeistä on, että 

 hankkeen sisältö tapahtuu valtaosin vuonna 2017 
 yhdessä-teema on tekemisen tavan ja sisällön ytimessä 
 yhteys itsenäiseen Suomeen tulee selkeästi esiin 
 jos tapahtuma on vuosittain toistuva, vuoden 2017 tapahtumalla on erityinen juhlavuoden teeman 

mukainen sisältö 

Ennen verkkolomakkeen täyttämistä mieti näitä 

Löytyisikö läheltä saman alan tekijöitä, joiden kanssa hankkeesta tulisi entistäkin vaikuttavampi? Tai 
olisiko nyt oivallinen paikka kysyä mukaan ihan toisen alan ihmisiä, joiden kanssa hankkeeseen saataisiin 
ihan uutta näkökulmaa? Kenen kanssa voisitte yhdessä hakea ohjelmaan? 

Mistä näkökulmasta hankkeenne toteuttaa juhlavuoden teemaa yhdessä? Teema voi toteutua esimerkiksi 
uudenlaisen yhteistyön, laajan osallistumisen tai yhdessä tekemisen kautta. Hanke voi vahvistaa 
yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tai yhdistää kokemuksena monia erilaisia kohderyhmiä. 
Hanke ei voi olla poissulkeva tai syrjivä. 

Miten hankkeenne liittyy Suomen itsenäisyyteen, Suomen sataan vuoteen, nykypäivään tai 
tulevaisuuteen? 

Korostuuko jokin tai jotkut seuraavista asioista: 

 Suomen itsenäisyyden synty ja kehitys 
 suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet 
 suomalainen identiteetti ja maisema 
 tulevaisuuden teot ja tekijät 
 Suomi maailmassa 
 yhteiset hetket vuonna 2017 
 valtiolliset juhlat 
 lahjat satavuotiaalle. 

Aloita nyt tutustumalla hakemisen edellytyksiin ja Suomi 100 -ohjelmaan liittymisen sopimukseen. 

Oletko suunnittelemassa ohjelmahanketta? 

Hae mukaan – hieno hankkeesi voi olla helmi satavuotiaan Suomemme kruunussa! 
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Suomi 100 -hanke voi tietyillä edellytyksillä tehdä ohjelmahankkeen kanssa myös laajempaa yhteistyötä. 
Tarve laajempaan yhteistyöhön arvioidaan juhlavuoden kokonaisuuden kannalta, ja se voi sisältää 
taloudellista osallistumista. 

Mahdollinen taloudellinen avustus myönnetään hankkeille Suomi 100 -tukiohjelman puitteissa. 
Tukiohjelman ensimmäinen haku oli auki 10.–28.12.2015. Tässä tukiohjelman haussa huomioitiin 
automaattisesti kaikki 15.9.2015 päättyneessä laajemman yhteistyön haussa tulleet ehdotukset. 
Mahdollisista myöhemmin tulevista hauista kerrotaan tällä sivulla. 

        Tutustu Suomi 100 –tukiohjelmaan 

  

Oletko kiinnostunut yritysyhteistyöstä? 

Onko yritykselläsi idea tai hanke, joka toteuttaa teemaa Yhdessä ja juhlistaa satavuotiasta Suomea? 

Kumppaniyrityksemme voivat käyttää viestinnässään juhlavuoden tunnuksia ja toimia Suomi 100 -
kumppaniyrityksenä. 

Yrityksen 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. Teko voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä 
yhdistää kokemuksena monia erilaisia kohderyhmiä. 

       Suomi 100 -yritysyhteistyö 
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