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SUOMEN ITSENÄISYYDEN SATAVUOTISJUHLAVUOSI
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden vietto käynnistyy 1.1.2017 ja huipentuu itsenäisyyspäivänä
6.12.2017, kun itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden teema on Yhdessä. Itsenäisyyden juhlavuotta
valmisteleva Valtioneuvoston kanslia on tehnyt yhteistyötä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.
Reformaatio ja itsenäisyys
Itsenäisyyden juhlavuosi osuu suurimmaksi osaksi samaan ajanjaksoon kuin reformaation merkkivuosi. Kummallakin merkkivuodella on oma luonteensa, mutta myös paljon yhteistä. Reformaatio tuki suomen kielen ja koulutuksen asemaa, mikä loi pohjaa kansallisen identiteetin synnylle ja itsenäisyyspyrkimyksille. Kirkko on ollut keskeinen yhteiskunnallinen toimija, kouluttaja, sosiaalisen vastuun kantaja, tuki kriisiaikoina, kulttuurin luoja ja
kansainvälisyyskasvattaja.
Itsenäisyyden juhlavuosi on myös seurakuntien juhlavuosi. Seurakuntien elämä ja työ tuovat yhteen ihmisiä Suomessa ja Suomen ulkopuolella ja näin rakentavat yhteistä tulevaisuutta. Aktiivinen osallistuminen juhlavuoden
toteuttamiseen luo mahdollisuuksia kohtaamisiin ja uudenlaiseen yhteistyöhön.
Kellojen soitto aloittaa juhlavuoden
Juhlavuosi on hyvä aloittaa näkyvästi ja kuuluvasti. Kirkkohallitus esittää että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat huomioivat vähintään yhden kirkon kellojen iloisella juhlasoitolla itsenäisyyden juhlavuoden
2017 alkamisen. Kellojen soiton toivotaan tapahtuvan uuden vuoden yönä vuoden vaihduttua. Muuten soittamisessa noudatetaan paikallisia perinteitä. Asiasta kannattaa myös tiedottaa korostaen reformaation ja itsenäisyyden
juhlavuoden yhteisiä teemoja.
Juhlavuoden hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia
Itsenäisyyden juhlavuoden hankkeet tarjoavat seurakunnille mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden tahojen kanssa.
Loppiaisen ja muiden lähetyspyhien lähetyslounaita, pääsiäisyön aterioita, helatorstain juhlia ja muita yhdessä
syömisen tilanteita valmisteltaessa voidaan liittyä Syödään yhdessä –hankkeeseen, http://syodaanyhdessa.fi. Tulevaisuuden kuusi –hanke, http://www.tulevaisuudenkuusi.fi kannustaa istuttamaan puita yhdessä. Reformaation
merkkivuoden omenapuuteema on liitettävissä Tulevaisuuden kuusen ajatuksiin. Luonnon päiviin seurakunnat
voivat liittyä vaikkapa metsäkirkkojen järjestämisellä, http://www.luontoon.fi/luonnonpaivat2017.
Hautausmaat
Hautausmaat antavat kosketuksen maamme historiaan. Etenkin sankarihautausmailla muistetaan sodissa kaatuneita ja vietetään itsenäisyyden juhlavuotta. Sankarihautausmaiden odotetaan olevan kauniita ja hyvin hoidettuja.
Nyt ei ole oikea aika aloittaa mittavampia uusia kunnostushankkeita, vaan keskittyä alueiden siistimiseen, tarvittaessa muistomerkkien hellävaraiseen puhdistukseen, istutuksiin sekä nurmikoiden ja käytävien hoitoon. Monilla
hautausmailla on myös vuoden 1918 muistomerkkejä, myös niiden ilmeeseen tulisi kiinnittää huomiota.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja reformaation merkkivuosi ovat seurakunnille, kirkolle ja suomalaiselle yhteiskunnalle mahdollisuus pysähtyä iloitsemaan menneiden sukupolvien työstä ja miettimään niitä tapoja, joilla
rakennetaan tulevaisuuden kirkkoa ja yhteiskuntaa.
Lisätiedot: projektisihteeri Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi
Suomi 100 -juhlavuoden verkkosivut ja yhteystiedot: suomifinland100.fi

KIRKKOHALLITUS

Jukka Keskitalo

Pekka Huokuna

ISSN 1797-0326

