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Teema ja strategiset alueet 
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Yhdessä 2017 

Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 

Suomi 
nyt 

Suomen 
100 vuotta 

Suomi 
tulevaisuu-

dessa 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Silloin vietetään Suomi 100 –juhlavuotta.Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Vuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville.Sitä juhlitaan vuoden 2017 alusta aina itsenäisyyspäivään saakka eri puolilla Suomea, ja myös ulkomailla.Juhlavuonna katsotaan kolmeen suuntaan. Painopistealueita ovat Suomen sata vuotta, nyky-Suomi sekä tulevaisuuden Suomi.Vuoden keskeisenä tavoitteena  vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnettamme. Suomalaiset ja Suomen ystävät innostuvat yhdessä tekemään ja kokemaan juhlavuotta. Juhlavuodesta syntyy kansallisesti merkittävä taitekohta, joka vie Suomea eteenpäin. Juhlavuosi jättää kestävän muistijäljen ja on ainutlaatuinen elämys myös sen tekijöille.



Yhdessä-teema puhuttelee 
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”Asioiden tekeminen yhdessä on ollut yksi tärkeimmistä Suomen menestystekijöistä” 
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Aiemmin Jatkossa 

EOS 

Täysin eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Täysin samaa mieltä 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Juhlavuoden teema yhdessä puhuttelee suomalaisia. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta (92 %) pitää yhdessä tekemistä tärkeänä menestystekijänä jatkossa.Syyskuussa 2015 kysyttiin Tilastokeskuksen väestökattavassa tutkimuksessa Kuluttajabarometrin yhteydessä juhlavuoteen liittyviä asioita. Tutkimukseen vastasi yli tuhat (1 134) eri puolilla Suomea asuvaa suomalaista, iältään 15-85-vuotiaita. 



Historian rinnalla katse tulevaisuuteen 
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Miten tärkeää sinulle on, että Suomi 100-juhlavuodessa käsitellään Suomen… 
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Historiaa Nykypäivää Tulevaisuutta 

EOS 

Ei lainkaan tärkeää 

Ei kovin tärkeää 

Melko tärkeää 

Erittäin tärkeää 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomen tulevaisuus juhlavuoden ajallisena orientaationa kiinnostaa enemmän kuin nykypäivä tai historia. Lähteenä Tilastokeskuksen tutkimus Kuluttajabarometrin yhteydessä syyskuussa 2015.



Monimuotoinen 
kokonaisuus 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on monimuotoinen kokonaisuus – kuin satavuotias Suomi itse. Juhlavuoden ohjelma rakentuu erilaisten yhteisöjen, instituutioiden ja kansalaisten yhteistyönä.Juhlavuosi on etenkin satavuotisen demokratian juhlaa. Yhdessä rakennettu yhteiskunta antaa hyvän kasvualustan monipuoliselle juhlaohjelmalle ja inspiroi monia juhlavuoden viettäjiä mukaan. Demokratian juhla on ihmisten juhla.



Toimenpidealueet 
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Suomi 
maailmassa 

Suomalainen 
identiteetti ja 

maisema 

Yhteiset 
hetket 2017 

Valtiolliset 
juhlat 

Itsenäisen  
Suomen synty 

ja kehitys 

Lahjat 
satavuotiaalle 

Suomalaisen 
yhteiskunnan 

vahvuudet 

Tulevaisuuden 
teot ja tekijät 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomi 100 –juhlavuoden ohjelman toimenpidealueet kertovat tarkemmin, millaisia asioita ohjelmassa painotetaan.Toimenpidealueita on kahdeksan: Yhteiset hetket 2017. Yhteiset tapahtumat tai ajankohdat, jolloin kaikkien kellot käyvät hetken samaan aikaan. Suomi maailmassa. Juhlavuodella on kansainvälinen ulottuvuutensa: ulkosuomalaiset haluavat juhlistaa satavuotiasta synnyinmaataan, naapurimaat muistaa syntymäpäiväsankaria ja satavuotiaasta demokratiasta kerrotaan myös maakuvatyön teemana. Suomalainen identiteetti ja maisema. Tärkeä osa suomalaista elämää ja mielenmaisemaa. Tulevaisuuden teot ja tekijät. Satavuotias katsoo myös sata vuotta eteenpäin. Itsenäisyyden synty ja kehitys. Lisätään ymmärrystä sadan vuoden takaisista poliittisista ja yhteiskunnallisista tapahtumista ja tarkastellaan koko matkan kehityskulkua. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet. Tarkastellaan niitä asioita, jotka ovat kantaneet meitä eteenpäin ja kantavat myös tulevaisuudessa. Valtiolliset juhlat. Itsenäisyyden juhlintaan kuuluu monia valtiollisia traditoita. Lahjat satavuotiaalle. Monet yhteisöt ja jopa yksittäiset kansalaiset haluavat antaa omalle maalleen ja sen kansalaisille lahjan. Traditiona tästä on eduskunnan juhlaistunto ja juhlapäätös. Muun muassa Sitra on päätetty perustaa 50 vuotta täyttävän Suomen kunniaksi.



Koko vuosi 2017 
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31.12. 

Juhlavuoden 
avaus Touko

- kesä 

Juhlakesän 
alku 

26.8. 

Lähtölaskenta 
sataan alkaa 

6.12. 

Itsenäisyys-
päivä 2017 

30.11. 

Itsenäisyys- 
viikko alkaa 

Yhteinen Suomi Kesä-Suomi Sata päivää sataan 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

2017 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Juhlavuosi alkaa avajaisilla uudenvuoden aattona. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella katsotaan etenkin Suomen sataan vuoteen. Ohjelmassa on historian tarkastelua, museoiden teemanäyttelyjen avajaisia, mutta mukaan mahtuu talven riemuja kuten hiihdon MM-kisat Lahdessa.Toukokuun lipuessa kesäkuuhun vaihtuu juhlavuoden ohjelman nuotti kesäiseksi, keveämmäksi. Siinä on paljon musiikkia, laulua ja muuta kulttuuria.Juhlavuoden draaman kaaren seuraava taitekohta on 26. elokuuta, jolloin on tasan sata päivää satavuotissyntymäpäiviin. Kauden aloittava ”superviikonloppu” on täynnä tapahtumia, joihin jokaisen kannattaa osallistua.Itsenäisyyspäiväviikko joulukuun alusta itsenäisyyspäivään tiivistää vuoden tarjonnan tuoden estradille runsain mitoin satavuotiaan muistamista. Juhlaviikko huipentuu syntymäpäivään 6. joulukuuta 2017. 



Hae mukaan 
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Ehdotus 
juhlavuoden 
ohjelmaksi. 
 

Sisältö, tekijät 
ja budjetti. 

Avoin haku 
verkossa: 
suomifinland100.fi  
 

Tutustu 
ohjelman 
edellytyksiin ja  
täytä 
hakulomake. 
 

Päätös 
ohjelmaan 
liittämisestä. 
 

Erillinen 
päätös 
taloudellisesta 
tai muusta 
laajemmasta 
yhteistyöstä. 

Tervetuloa 
juhlavuoden 
tekijäksi! 
 

Käytössä 
juhlavuoden 
tunnus ja 
viestintä. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tervetuloa mukaan hakemaan juhlavuoden ohjelmaan. Hakea voi kuka vain: yhteisö tai vaikkapa yksityinen kansalainen. Hakeminen tapahtuu verkkolomakkeella osoitteessa suomifinland100.fiHaku on avoinna vuoden 2017 lokakuun loppuun saakka.



Suomi 100 -ohjelman edellytykset 

1. Kyse on erityisestä, itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä tai sitä 
juhlistavasta hankkeesta eli esim. tapahtumasta, tilaisuudesta, 
näyttelystä, teoksesta, kehitysprojektista, päätöksestä tai kampanjasta  

2. Hanke toteuttaa Yhdessä-teemaa  

3. Hanke toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta: 
 Suomen 100 vuotta 
 Suomi 2017 
 Suomen tulevaisuus 

4. Hankkeen pääasiallinen toteutumisaika on itsenäisyyden juhlavuosi 
2017  

5.  Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti 

6.  Hanke on lakien ja hyvien tapojen mukainen 
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Ohjelmahaun tilanne (huhtikuu 2016) 

• Hanke-ehdotuksia tullut noin 900 
• Ohjelmaan liitetty noin 600 ehdotusta 
• Ohjelmaan ei liitetty noin 100 ehdotusta 
• Määrärahoja päätetty käyttää noin 100 

hankkeeseen 
 
• Ohjelmahaku auki  
 toukokuu 2015 – lokakuu 2017 
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Satavuotisjuhlavuosi on tärkeä 
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”Osallistuminen Suomi 100 -juhlavuoden viettoon on tärkeää” 
  
 

*Osana Tilastokeskuksen kuluttajabarometria tehty väestökattava tutkimus, johon 
haastateltiin syyskuussa 2015 yhteensä 1 134 15-85-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. 
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15-24-v. 

25-34-v. 

35-44-v. 

45-54-v. 

55-64-v. 

65-74-v. 

75-85-v. 

Kaikki 

Naiset 

Miehet 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomen juhlavuosi koetaan tärkeäksi.Kolme neljästä (75 %) suomalaisesta on sitä mieltä, että osallistuminen juhlavuoden viettoon on tärkeää.Lähteenä Tilastokeskuksen tutkimus. Syyskuussa 2015 kysyttiin Tilastokeskuksen väestökattavassa tutkimuksessa Kuluttajabarometrin yhteydessä juhlavuoteen liittyviä asioita. Tutkimukseen vastasi yli tuhat (1 134) eri puolilla Suomea asuvaa suomalaista, iältään 15-85-vuotiaita. 



Suureksi kasvava vuosi  
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Juhlavuoden 
budjetti 

 

Suomalaisten ja Suomen 
ystävien panostus 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Juhlavuoteen panostavat monet eri yhteiskunnan tahot, ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuret.Vuoden järjestelyjä koordinoi valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 –hanke. Hankkeen budjetin 2013–2018 suunnittelupohjana 20 miljoonaa euroa, joka jakautuu kolmeen pääluokkaan: ohjelma 12 milj. euroa viestintä 4,2 milj. euroa operointi 3,8 milj. euroa.Yhteiskunnan todellinen panos juhlavuoteen on hankebudjettiin verrattuna moninkertainen.



Juhlavuoden organisaatio 

• Valtuuskunta 
 70 jäsentä, pj. pääministeri Sipilä 
 

• Hallitus 
12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Lehtomäki 
 

• Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 
 7 henkilöä, pääsihteeri Timonen 
 

• Alueverkosto 
  19 maakuntaa ja 6 keskuskaupunkia 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomi 100 –hankkeen, jonka yleiset linjauksen hyväksyy pääministerin johtama valtuuskunta.Hanketta ohjaa ja muun muassa ohjelmahankkeiden rahoituspäätökset tekee säännöllisesti kokoontuvat Suomi 100 –hallitus, jota johtaa pääministerin valtiosihteeri.Käytännön työtä tekee sihteeristö.Maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva alueverkosto vastaa juhlavuoden toteutumisesta alueellisesti, eri puolilla Suomea.



Juhlavuoden 
alueverkosto 
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Maakunnat 
 
1. Uusimaa 
2. Varsinais-Suomi 
3. Satakunta 
4. Kanta-Häme 
5. Pirkanmaa 
6. Päijät-Häme 
7. Kymenlaakso 
8. Etelä-Karjala 
9. Etelä-Savo 
10. Pohjois-Savo 
11. Pohjois-Karjala 
12. Keski-Suomi 
13. Etelä-Pohjanmaa 
14. Pohjanmaa 
15. Keski-Pohjanmaa 
16. Pohjois-
Pohjanmaa 
17. Kainuu 
18. Lappi 
19. Ahvenanmaa 

Kaupungit 
 
Helsinki 
Espoo 
Vantaa 
Turku 
Tampere 
Oulu 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomi 100 –alueverkoston kokoonpano. Alueita on yhteensä 25. Jokaisella alueella työskentelee nimetty aluekoordinaattori. Aluekoordinaattorit aloittavat alueilla viimeistään vuoden 2016 alusta.



Kuka on aluekoordinaattorini? 

Uusimaa: Tuuli Aaltio 
Varsinais-Suomi: Hannele Hartikainen 
Satakunta: Susanna Virkki 
Kanta-Häme : Jaana Laakso 
Pirkanmaa: Johanna Paltila  
Päijät-Häme: Maija Väkeväinen 
Kymenlaakso: Ulla Silmäri 
Etelä-Karjala: Anu Talka 
Etelä-Savo: Anu-Anette Varho 
Pohjois-Savo: Jari Sihvonen 
Pohjois-Karjala: Juha Muje 
Keski-Suomi: Raija Partanen 
Etelä-Pohjanmaa: Tuija Ahola 
Pohjanmaa: Tarja Hautamäki  
Keski-Pohjanmaa: Sanna-Maija Kauppi 
Pohjois-Pohjanmaa: Auli Suorsa 
Kainuu:  Eeva Mäntymäki  
Lappi:  Julius Oförsagd 
Ahvenanmaa: Britt-Inger Wahe 
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Helsinki: Maarit Roschier  
Espoo: Saara Vanhala 
Vantaa: Neetta Eriksson 
Turku: Antti Kirkkola 
Tampere: Saara Saarteinen 
Oulu: Heli Metsäpelto 



Suomi 100 maailmalla 

• Kutsuu mukaan kaikki Suomen ystävät maailmassa 
 

• Kohdemaita naapurimaat, Pohjoismaat ja Suomen 
maakuvatyön painopistemaat 
 

• Tehdään yhdessä: ulkoministeriö, kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit, vienninedistämisorganisaatiot, Team 
Finland, ulkosuomalaiset ja monet muut toimijat 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomi 100 tärkein kohdeyleisö sijaitsee Suomessa, mutta vuodella on myös kansainvälinen ulottuvuutensa. Työtä tehdään etenkin naapurimaiden ja maakuvatyön painopistemaiden kanssa.



Poimintoja  
juhlavuoden ohjelmasta 
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Syödään yhdessä 

Suomen laajin ruoka-alan yhteishanke kutsuu Suomen syömään yhdessä.  
Koordinaattorina ELO-säätiö 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Syödään yhdessäOsana Suomi 100-juhlavuotta käynnistetään maassamme Syödään yhdessä -ilmiö. Yhdessä syöminen on yksi helpommista tavoista tuoda ihmiset yhteen, lisätä iloa ja hyvinvointia kodeissa, kouluissa, ravintoloissa, varuskunnissa, työpaikoilla, luonnossa, toreilla ja turuilla.Iso joukko erilaisia ruoka-alan toimijoita haluaa vahvistaa suomalaista yhdessä syömisen ja jakamisen kulttuuria. Juhlavuoteen luodaan elämyksiä kaikille suomalaisille ja Suomea rakastaville eri vuodenaikoina, eri maakunnissa, pienissä ja suurissa tapahtumissa. Vuoden aikana herätellään perinteitä ja synnytetään uusia tapoja toimia ja syödä yhdessä.
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100 saunailtaa 
Sata erilaista saunailtaa vuonna 2017.  

Alaska Markkinointi Oy 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
100 saunailtaa 100 saunailtaa -projekti iskee suomalaisuuden ytimeen. Ohjelmahanke esittelee nettisivullaan 29.8.2017 alkaen joka päivä yhden saunaillan ja -porukan. Saunailta numero sata julkaistaan siis Suomen satavuotispäivänä 6.12.2017.Hanke muistuttaa saunan ja sanomisen olennaisesta roolista suomalaisuudessa. Juhlavuoden teeman mukaisesti saunassa on aina käyty yhdessä.
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Tuntematon 
sotilas 
 
Aku Louhimiehen 
tulkinta suuresta 
suomalaisesta tarinasta  
ja sen päivitys uudelle 
sukupolvelle.  
 
Ensi-ilta itsenäisyyspäivä-
viikolla 2017. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tuntematon sotilas –elokuvaTuntemattoman sotilaan tarina, henkilöt, heidän kokemuksensa ja koettelemuksensa ovat suomalaista kansallisomaisuutta – osa sodan kokeneen sukupolven ja heidän jälkeläistensä identiteettiä. Se on tarina joka ei saa unohtua.Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas on elokuva suomalaisista: heistä jotka ovat kokeneet sodan, meille, jotka emme sitä toivottavasti koskaan joudu kokemaan. Uuden version tekeminen kumpuaa tarpeesta kertoa tarina nuorille sukupolville heille tutulla kielellä ja visuaalisella maailmalla. Luoda väline sukupolvia yhdistäneen ja jakaneen kokemuksen käsittelyyn. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni suomalainen voisi nähdä elokuvan valkokankaalta, yhdessä, jaettuna elämyksenä.
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Tom of Finland -elokuva 
Dome Karukosken ohjaama Tom of Finland –elokuva.  

Ensi-ilta alkuvuonna 2017. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tom of Finland –elokuvaDome Karukosken ohjaama Tom of Finland kertoo miten yhden suomalaisen miehen taide ja näkemys muuttivat maailmaa. Tom of Finland on Suomen tunnetuimpia taidebrändejä, jonka merkitys populaarikulttuurin ja muodin suurten nimien innoittajana globaalisti on vahva. Se on brändi, joka juhlistaa yksilön vapautta ja oikeutta olla oma itsensä.
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Sata koulua  
Suomalaiset koulut kautta maan kokeilevat uusia tapoja opettaa ja oppia. 

Yhteistyössä mukana asiantuntijat ympäri maailmaa. 
Scool Oy 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
100 Koulua vie Suomea maailmalle100 Koulua/HundrED –hanke on yksi suurimmista koulujen ja oppimisen tulevaisuutta hahmottavista hankkeista, niin Suomessa kuin koko maailman mittakaavassakin. Hanke kehittää, toteuttaa ja tutkii sataa suomalaista oppimisalan innovaatiota yhdessä suomalaisten koulujen kanssa ja testaa niitä käytännössä yhden lukuvuoden ajan. Lisäksi hankkeessa analysoidaan maailman parhaat opetusalan innovaatiot ja haastatellaan alan mielipidejohtajat kaikissa maanosissa. Saadut tulokset jaetaan koko maailmalle – ilmaiseksi.
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Pro Finlandia –
näyttelysarja 
 
Kansallisarkiston neljän 
näyttelyn sarja Suomen 
tiestä itsenäisyyteen. 
 
2015 Saksa, Itävalta-Unkari  
ja Iso-Britannia 
2016 Pohjoismaat 
2017 Venäjä 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteenPro Finlandia on neliosainen maksuttomien näyttelyiden sarja, jossa tarkastellaan Suomen itsenäistymiseen johtanutta kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta. Näyttelykokonaisuus muodostuu päänäyttelystä Helsingissä, pitkin maata kiertävistä posterinäyttelyistä, sekä näyttelyn teemaan liittyvistä neljästä Pro Finlandia-julkaisusta.Joulukuussa 2014 auennut ensimmäinen näyttely esitteli millaisena Suomi, suomalaiset ja Suomen pyrkimykset näyttäytyivät Ranskassa ja Italiassa. Joulukuussa 2015 avautuvassa toisessa näyttelyssä ja julkaisussa käsitellään Suomen itsenäistymiseen johtanutta kehitystä Saksan, Itävallan, Unkarin ja Ison-Britannian näkökulmista.Vuoden 2016 näyttelyssä kohdemaina ovat Pohjoismaat. Samana vuonna Arkistolaitos viettää omaa 200-vuotisjuhlaansa, jonka yhteydessä järjestetään näyttelyn teemaan liittyvä pohjoismainen juhlaseminaari. Vuonna 2017 Pro Finlandiassa luodaan katseet Venäjälle ja järjestetään kansainvälinen tieteellinen konferenssi.
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Tulevaisuuden 
kuusi 
 
Jatko aiempien 
itsenäisyyden 
juhlavuosien 
puidenistutuksille. 
 
ENO-verkkokoulun tuki 
ry.  

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tulevaisuuden kuusiHelsingin Kaivopuistossa on vuonna 1917 kylvetty Itsenäisyyden kuusi. Vuonna 1967 istutettiin 50-vuotiaalle Suomelle yli 30 000 sen siemenistä kasvatettua Kotikuusta. Kuusia on istutettu myös vuosina 1987, 1992 ja 1997 ja perinne jatkuu maamme täyttäessä 100 vuotta.Tulevaisuuden kuusia istuttamaan kutsutaan koulut, kunnat, uskonnolliset yhteisöt, puolustusvoimat, yritykset, yhdistykset, järjestöt, maahanmuuttajat ja yksityiset kansalaiset. Kuuset kasvavat myös maailmalla, kun niitä istuttavat suurlähetystöt, koulut ja Suomen ystävät. Joensuussa kasvatetaan taimia Itsenäisyyden kuusen siemenistä, joista kasvaa noin tuhat puuta. Osa niistä varataan eduskunnalle ja kansallisille instituutioille. Myös kunnat voivat lunastaa taimia. Muille osallistujille on saatavilla juhlataimia.
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Luonnon päivät  

Vuonna 2017 vietetään neljä Luonnon päivä –tapahtumapäivää.  
Huipentumana Suomen luonnon päivä 26.8.2017. 

Metsähallitus 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Luonnon päivät Luonnon päivät ovat yhdessä tekemisen päiviä, jolloin kuka tahansa voi juhlia luontoamme, tulla mukaan ja järjestää tapahtuman. Neljä eri vuodenaikojen Luonnon päivää kutsuu kokemaan, maistamaan ja tuntemaan luonnon lähipuistossa, metsässä, järvellä tai kansallispuistossa.Huipennuksena on elokuun lopulla Suomen luonnon päivä, jolloin laulu kajahtaa kallioilla ja kukkuloilla ympäri maata. Kansallispuistoissa esiintyneitä kuoroja pääsee kuulemaan myöhemmin myös Helsingin Musiikkitalossa.
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Suomen Kalakirjasto 
Ensimmäinen kirjasto, jossa on nähtävillä  

kaikki Suomessa koskaan julkaistut kala-aiheiset kirjat. 
Ari Savikko 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomen KalakirjastoMuoniosta löytyy ainutlaatuinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle: tutkimusmestari Ari Savikon perustama Suomen Kalakirjasto, josta löytyvät lähes kaikki Suomessa ilmestyneet kalakirjat aina vuodesta 1730 lähtien. Ari Savikon Suomi 100 -hanke kunnioittaa upealla tavalla perinteitä ja siirtää omalta osaltaan vanhaa, katoavaa tietoa uusille sukupolville. Kirjastossa on Suomen kattavin kala- ja kalastusaiheinen julkaisukokoelma.
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Miesten 
tanssipidot 
Lapualla 
 
Kokoaa 1917 miestä 
tanssimaan yhdessä. 
 
Lapuan kaupunki 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Miesten tanssipidotNyt pistetään jalalla koreasti – ja oikein luvan kanssa! Miesten tanssipidot kerää 1917 miestä Lapualle tanssimaan. Tapahtuma on kunnianosoitus suomalaiselle heittäytymiselle, yhdessä ololle ja ystävyydelle sukupolveen katsomatta.Miesten tanssijuhlaan Lapualle sävelletään ja sanoitetaan oma musiikki sekä tehdään koreografiat. Perinteisiin nojautuen, katse tulevaisuuteen suunnattuna ja yhdessä tanssien luodaan pala positiivista Suomea, missä toisten tukeminen on hyve ja yhdessä tekeminen voittaa kilpailun.
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WOW - Women of the World Festival 
Feministinen kulttuuritapahtuma Tampere-talossa naistenpäivänä 2017 

Feministinen ajatushautomo Hattu ry. ja Suomen Lontoon instituutti 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
WOW – Women Of The WorldYksi huikeimmista menestystuotteista, joita itsenäinen Suomi on tuottanut, on suomalainen sukupuolten välinen tasa-arvo. Se puolestaan on mahdollistanut ja luonut menestystuotteen nimeltä Suomi. Koulutuksen ja innovaatioiden vapaan maan.WOW on Englannista lähtöisin oleva kansainvälinen tapahtumasarja ja verkosto, johon Suomi liittyy. Feministisessä kulttuuritapahtumassa nostetaan näytille suomalaisten naisten ja tyttöjen kyky ja luovuus. Iloitaan yhdessä tyttöjen ja naisten moninaisuudesta, heidän koulutuksestaan, mielipiteistään ja kokemuksistaan. Juhlistetaan suomalaisen vahvan naisen tarinaa ja katsotaan voimakkaina myös tulevaisuuteen.Päätapahtuma järjestetään Tampere-talossa naistenpäivänä 2017 ja sitä edeltää jo syksyllä 2015 alkava prosessi, jossa kootaan yhteen erilaisia naisia ja tyttöjä.
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RATKAISU 100 –haastekilpailu 
Haastekilpailu, jossa etsitään ratkaisuja tulevaisuutemme tärkeimmistä 

haasteista. 
SITRA 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailuSitra käynnistää syksyllä 2016 avoimen haastekilpailun, jossa etsitään ratkaisuja yhteen tulevaisuutemme tärkeimmistä haasteista. Haaste valitaan yhdessä suomalaisten kanssa kevään ja kesän 2016 aikana. Ratkaisu 100 on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ja Sitran 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.Satavuotiaan Suomen sekä Sitran 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Sitra lähtee ratkaisemaan yhtä yhteiskunnallista ongelmaa haastekilpailun avulla. Haastekilpailussa valitaan suomalaisia koskettava yhteiskunnallinen haaste, johon eri taustoista ponnistavat tiimit lähtevät kehittämään ratkaisua. Parhaan ratkaisun kehittäjät saavat ratkaisun toteuttamiseen miljoona euroa.
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Suomi 100 -satelliitti 
Suomi laukaisee juhlavuonna satelliitin, joka vie satavuotiaan avaruuteen.  

Aalto-yliopisto 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomi 100 -satelliittiAalto-yliopiston ohjelmahanke nostaa satavuotiaan Suomen juhlinnan kirjaimellisesti aivan uusiin sfääreihin, peräti avaruuteen saakka. Vuonna 2017 hanke huipentuu Suomi 100 -satelliitin laukaisuun, näyttelyrekan vierailuihin eri puolilla Suomea ja satelliitin näyttelytilaan, jossa kävijät pääsevät virtuaalisesti avaruuteen satelliitin matkassa.



Tule mukaan. 
Yhdessä. 



suomifinland100.fi 
#suomi100 #finland100 
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