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Den Glada Kvarten och ringning i kyrkklockorna
Jubileumsåret Suomi 90 Finland

Statsrådets kansli tillsatte i januari 2006 en delegation och en kommitté för att
förebereda och genomföra 90-årsjubileet av Finlands självständighet.
Symbolen för jubileumsåret ME! VI! tar fasta på allt vad det innebär att vara
finländare i dagens värld: förutom majoritetsbefolkningen och de traditionella
minoriteterna beaktas också nyfinländare och utlandsfinländare. Symbolen för
jubileumsåret uppmuntrar till samverkan. Via den Glada Kvarten för det självständiga Finland (utkast bifogas) får finländare och finlandsvänner fira självständigheten tillsammans.
Den 5 december 2007, dagen före självständighetsdagen, firar hela folket en
gemensam högtidsstund kl. 12.00. Kvarten ordnas i samarbete med Rundradion. Festen firas mitt i vardagen där människor normalt lever: i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet, på ålderdomshem, i daghem, på sjukhus, i bilen, på gatan, i affären, på torget...
Till den Glada Kvarten hör vissa gemensamma element, såsom en hyllningssång till Finland. De firande får också gärna i sin egen omgivning ordna eget
program efter kvarten - vad som helst som man kan göra tillsammans och som
lämpar sig för att fira självständigheten.
Kvarten firades också för tio år sedan då Finland fyllde 80 år. Nu vill kommittén
för Finland 90 åter lägga fram en begäran om att kyrkklockorna skulle ljuda
överallt i Finland som inledning på den Glada Kvarten kl. 12.00. Detta genomfördes åtminstone delvis år 1997 med kyrkostyrelsens medverkan.
Ytterligare information ger generalsekreteraren för projektet Finland 90 RitvaSini Merilampi, som också sköter de praktiska arrangemangen (tfn 09 - 160 77
234 eller 040-580 1877 eller ritva-sini.merilampi@minedu.fi).
Med jubileumshälsningar
Riitta Kaivosoja
överdirektör
kanslichefens ställföreträdare
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DEN GLADA KVARTEN, utkast
Tid och plats:

onsdagen den 5 december kl. 12
event. från Stora Smedjan (Yle) ut över hela Finland

Programstomme:

(1) Kyrkklockorna ljuder överallt i Finland
- kyrkostyrelsen
(2) Diktsvit
- fem recitatörer med olika bakgrund,
en för varje decennium av
självständigheten
- ev. kontakt med utlandsfinländare
(3) Hyllningssång till Finland
- en av tre sånger har röstats fram
(4) Jubileet uppmärksammas i egna program
Konferenciärer Arto Nyberg och Ira Hammermann

Genomförs av:

Yle TV1 och FST + radio
- producent Ari Meriläinen / faktaprogrammen

Kommunikation:

- broschyr (på papper + elektronisk)
- information till intressentgrupperna
(takorganisationerna) på våren
- marknadsföring i olika evenemang under året
- marknadsföring i medierna (tidningar...) på hösten
- omröstning om sångerna i septemberoktober / Yle
- trailers i oktober-november / Yle

