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SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi huipentuu itsenäisyyspäivänä 6.12.2017. Valtioneuvoston kanslian asettama
Suomi 100 –organisaatio on valmistellut ohjelmaa juhlaviikolle.
Tänä vuonna juhliminen alkaa jo itsenäisyyspäivän aattona. Seurakuntia kehotetaan juhlistamaan 100 vuotiasta
Suomea itsenäisyyspäivän aattona 5.12. 2017 kirkonkellojen juhlasoitolla klo 18. Samalla kellonlyömällä alkaa
myös juhlaliputus, joka jatkuu yön yli itsenäisyyspäivän iltaan kello 22 saakka. Jos lippu on tangossa yön yli, se
valaistaan pimeän ajaksi.
Keskeisiä kohteita – rakennuksia, patsaita, puistoja ja muita maamerkkejä, etenkin kirkkoja – kannustetaan valaisemaan sinivalkoisin valoin 5.12. alkaen kello 18. Valaisu päättyy 7.12. kello 9 mennessä. Monet kirkot valaistaan
tuolloin muutenkin, mutta mahdollisuuksien mukaan valaistuksen voisi toteuttaa sinivalkoista käyttäen. Seurakuntataloissa ja vastaavissa värillisten valojen sijaan sinivalkoinen valaistus voidaan toteuttaa esimerkiksi sinivalkoisin, ikkunaan laitettavin materiaalein, esim. silkkipaperia käyttäen. Valaistusta voi olla mielekästä ideoida
seurakunnan kiinteistöjen naapureiden kanssa. Juhlavuonna on tarkoitus myös elvyttää vanhaa tapaa, että itsenäisyyspäivän iltana kello 18 sytytetään ikkunoille kaksi kynttilää.
Itsenäisyyspäivän aaton ohjelmaan kuuluu paljon tapahtumia. Suomi 100 kehottaa juhlimaan itsenäisyyttä kolmen
kohdan ohjelmalla: kahvita, liputa, valaise.
Työpaikkoja ja muita arjen yhteisöjä kannustetaan järjestämään kahvihetki omalle väelle ja muille itsenäisyyspäivän aattona 5.12. joko kello 14 tai muuna sopivana ajankohtana. Tärkeintä on yhteinen hetki.
Seurakunnissa juhlavan hetken Suomen itsenäisyyden kunniaksi voi järjestää osana normaalia viikkotoimintaa,
kuten piirejä, iltapäiväkerhoja ynnä muita säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä. On myös hyvä harkita kahvittamisen järjestämistä siellä, missä ihmiset arki-iltapäivänä ovat: kauppakeskuksissa, laitoksissa, asemilla jne. Erityisen
hyvä olisi, jos seurakunnat voisivat järjestää yhteisen kahvihetken niille, joille se ei muuten ole mahdollista. Diakonisen näkökulman mielessä pitäminen tuo kahvittamiseen Suomi 100 -juhlavuoden teeman mukaista yhdessä
tekemisen henkeä.
Suomi 100 –hanke on esittänyt, että seurakunnissa itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukset aloitetaan Sibeliuksen
Finlandia-hymnillä, jos mahdollista kuorojen toteuttamana. Lisätietoja asiasta on verkkosivulla www.satalaulajaasadassakirkossa.fi Sivustosta on saatavissa myös materiaalia kuorojen tueksi.
Itsenäisyyspäivään on kuulunut perinteisesti kunniavartioiden asettaminen sankarihaudoille. Tänä vuonna Suomi
100 –hanke sekä eri järjestöt toteuttavat kunniavartion siten, että itsenäisyyspäivän aamuna – mieluiten juuri ennen jumalanpalvelusta jokaiselle sankarihaudalle asettuu henkilö, jonka ikä on sama kuin kyseisellä vainajalla oli
kuollessaan. Kunniavartioita järjestetään Suomi 100 – hankkeen toimesta suurimmilla sankarihautausmailla Helsingissä Hietaniemen hautausmaalla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Seurakuntien on hyvä varautua tavallista laajempaan kunniavartioon huolehtimalla sankarihautausmaan aurauksesta ja hiekotuksesta sekä tarjoamalla tarvittaessa lämmittelymahdollisuus seurakunnan tiloissa. Kunniavartio suositellaan
järjestettäväksi 30 min ajaksi klo 9 -13 välillä.

Itsenäisyyspäivää juhlistavaa 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
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