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HUNDRAÅRSJUBILEET FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET
Firandet av Finlands hundra år av självständighet inleds 1.1.2017 och kulminerar på självständighetsdagen
6.12.2017 då Finland fyller 100 år. Jubileumsårets tema är Tillsammans. Statsrådets kansli har i sina förberedelser
inför jubileumsåret samarbetat med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Reformation och självständighet
Självständighetens jubileumsår sammanfaller till största delen med reformationens märkesår. Båda jubileumsåren
har sin egen karaktär, men också mycket gemensamt. Reformationen stödde det finska språkets ställning och
utbildningen, vilket lade grunden för uppkomsten av en nationell identitet och självständighetssträvanden. Kyrkan
har varit en viktig samhällsaktör, utbildare, ansvarstagare på det sociala området, stöd i kristider, kulturskapare
och främjare av internationalism.
Självständighetens jubileumsår är också församlingarnas jubileumsår. Församlingarnas liv och arbete samlar människor i Finland och utanför landets gränser och bygger på det sättet en gemensam framtid. Ett aktivt deltagande
i jubileumsfirandet skapar möjligheter till möten och nya typer av samverkan.
Jubileumsåret inleds med klockringning
Jubileumsåret får gärna inledas synligt och hörbart. Kyrkostyrelsen föreslår att alla församlingar i evangelisklutherska kyrkan i minst en av församlingens kyrkor låter klockorna ringa en glad festringning som inledning på
självständighetens jubileumsår. Klockringningen önskas på nyårsnatten när vi går över tröskeln till det nya året. I
övrigt iakttas lokala traditioner. Det lönar sig att informera om klockringningen med betoning på självständighetens och reformationens gemensamma teman.
Jubileumsårets projekt erbjuder möjligheter
Självständighetsjubileets projekt ger församlingarna möjligheter till samverkan med andra aktörer. Missionsluncher på trettondagen och andra missionshelger, påsknattens måltider, firandet av Kristi himmelsfärdsdag och
andra gemensamma måltider kan kopplas till projektet Vi äter tillsammans, http://syodaanyhdessa.fi/pasvenska.Projektet Framtidens gran http://www.tulevaisuudenkuusi.fi/welcome/swe/ uppmuntrar till att plantera
träd tillsammans. Reformationsårets äppelträdstema kan knytas till tanken i granplanteringsprojektet. Under Naturens dagar http://www.utinaturen.fi/sv/naturensdagar2017 kan församlingarna till exempel erbjuda skogskyrkor.
Begravningsplatser
Begravningsplatserna ger oss en kontaktyta till vårt lands historia. I synnerhet vid hjältegravarna kommer vi ihåg
de stupade och där firas också självständighetens jubileumsår. Hjältegravarna förväntas vara vackra och välskötta.
I det här skedet finns det inte tid för omfattande nya renoveringsprojekt, utan fokus ligger på att snygga upp
områdena, vid behov varsamt putsa minnesmärken, ordna med planteringar och skötsel av gräsmattor och gångar.
På många begravningsplatser finns minnesmärken över 1918 och de behöver också vårdas och vara i gott skick.

Självständighetsjubileet och reformationens märkesår ger församlingarna, kyrkan och det finländska samhället en
möjlighet att stanna upp och glädjas över gångna generationers arbete och fundera över hur vi vill bygga framtidens kyrka och samhälle.
Närmare information: projektsekreterare Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi
Finland 100 - jubileumsårets webbsidor och kontaktinformation: suomifinland100.fi
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