
SUOMI FINLAND 100  
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Vuotta vietetään yhdessä vuoden alusta 
itsenäisyyspäivään asti. Juhlavuosi rakennetaan yhteistyössä Suomen jokaisessa kunnassa. Kaikki 
suomalaiset ja Suomen ystävät ovat tervetulleita rakentamaan valtakunnallista juhlavuoden 
ohjelmaa. Ohjelmaan voi hakea mukaan Suomi 100 -juhlavuoden sivustolla suomi100finland.fi.  

Juhlavuoden ohjelmaan voi hakea vuoden 2017 lokakuun loppuun asti. Ohjelmaan voidaan 
hyväksyä hankkeita, jotka liittyvät vuoden teemoihin ja tapahtuvat pääasiallisesti vuonna 2017. 
Ohjelmaan ottamisen edellytykset on esitelty suomi100finland.fi-sivustolla. Ohjelma-ehdotuksen 
voi tehdä kuka tahansa. Ohjelmahankkeet saavat käyttöönsä Suomi 100 -tunnuksen, ja ne tulevat 
myöhemmin osaksi juhlavuoden esittelyä Suomi 100 –verkkosivuilla.   

Juhlavuoden alueellisesta ohjelmavalmistelusta vastaavat maakuntien liitot ja Suomen suurimmat 
kaupungit. Verkoston tarkoituksena on muun muassa kehittää ja tukea alueellista Suomi 100 -
toimintaa ja juhlavuoden ohjelmaan hyväksyttyjä hankkeita. 

Vuonna 2017 vietettävän Suomi 100 -juhlavuoden teemana on Yhdessä. Tekojen kautta 
tarkastellaan itsenäisyyden mennyttä vuosisataa, Suomen nykyisyyttä ja tulevaisuutta. 

Miten Laitilassa juhlitaan 100-vuotiasta Suomea? 
Jos sinulla, yhdistykselläsi, yritykselläsi, koululuokallasi tai äijäporukallasi on idea, miten Laitilassa 
voidaan juhlia satavuotiasta Suomea tai millä tavalla katukuvaan tai maisemaan voidaan jättää 
muisto merkittävästä juhlavuodesta, voit ottaa yhteyttä vuoden tapahtumia koordinoivaan 
kulttuurisihteeri Jukka Vehmakseen sähköpostilla jukka.vehmas@laitila.fi tai puhelimella 02-8501 
6460 tai 050 5930 470. Suomea juhlitaan ympäri vuoden, ja ohjelma voi olla elämäniloista ja 
eteenpäin katsovaa. Laitilan kaupunki voi harkintansa mukaan tukea juhlavuoteen liittyviä, kaikille 
avoimia tapahtumia.  

Suomi 100 –tapahtumia Laitilassa   
La 31.12. Vuosi vaihtuu Laitilassa kaupungintalon aukiolla klo 23.00. Keittotarjoilua, sadan 

laulajan Finlandia-hymni, kaupungin ja seurakunnan puhe, virsi 170, Maamme. Klo 
24 sinivalkoinen ilotulitus.  

20.-29.1. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko: noin 20 tapahtumaa ja 2700 osallistujaa    

To 27.4. Kansallinen veteraanipäivä: klo 18 havuseppeleenlasku seurakuntatalon edessä 
olevalle veteraanikivelle, jonka jälkeen musiikkipitoinen juhla seurakuntatalolla 

Su 21.5. Kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus ja kunniakäynti sankarihaudalla 

10.-20.8. Sampo irti! –musiikkinäytelmän esitykset Louhenlinnassa. Liput www.netticket.fi  

La 26.8. Sata päivää sataan – Hullun Kukon toripäivä, ohjelmaa torin lavalla klo 10 alkaen   

Ke 6.12. Itsenäisyyspäivä: jumalanpalvelus kirkossa klo 10, jonka jälkeen kunniakäynti 
sankarihaudalla.  

http://suomi100finland.fi/
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Kaupungintalolla kahvitarjoilu ja klo 12 itsenäisyyspäivän juhla, jossa juhlapuhujana 
on professori Roope Uusitalo. Tervehdyspuheen pitää kaupunginjohtaja Johanna 
Luukkonen. Sotaveteraanin puheenvuoron esittää Eero Kaira. Musiikkiohjelmaa 
esittävät Laitilan soittokunta, Laitilan Mieslaulajat ja Farmari Sisters.  

Nuorten soihtukulkue sankarihaudalle lähtee paloaseman pihalta klo 17. 
Sankarihaudalla puhuu lukiolainen Jutta Lukkala. Soihtukulkueeseen osallistuneille on 
tarjoilua kaupungintalolla.  
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