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SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN UNDER FINLANDS JUBILEUMSÅR
Firandet av Finland hundra år av självständighet når sin kulmen på självständighetsdagen den 6 december 2017. Statsrådets kanslis Finland 100-organisation har utarbetat ett program för jubileumsveckan.
I år inleds firandet redan kvällen före självständighetsdagen. Församlingarna uppmanas fira Finlands
100 år genom att ringa festringning i kyrkklockorna den 5 december 2017 kl. 18. Samtidigt inleds också
festflaggningen som fortsätter över natten och fram till självständighetsdagen kl. 22. Om flaggan är hissad över natten ska den lysas upp under de mörka timmarna.
Under firandet uppmuntras alla att lysa upp centrala platser och objekt – byggnader, statyer, parker och
andra landmärken, i synnerhet kyrkor – i blåvitt ljus från och med 5.12 kl. 18. Festbelysningen släcks
senast 7.12 kl. 9. Många kyrkor skulle även annars lysas upp, men i mån av möjlighet kan man använda
blåvitt ljus. I församlingshem och liknande kan man i stället för färgade lampor ordna blåvit belysning
till exempel med hjälp av silkespapper eller annat material som fästs på fönstren. Det kan vara bra att
planera belysningen tillsammans med grannarna till församlingens fastigheter. Till festligheterna hör
också att återuppliva den gamla traditionen att på självständighetsdagen kl. 18 tänd två ljus i fönstret.
Även kvällen före självständighetsdagen ordnas mycket program. Finland 100 uppmanar alla att fira
självständigheten på tre sätt: fika, flagga, lys upp.
Arbetsplatser och andra gemenskaper i vardagen uppmuntras ordna en gemensam kaffestund dagen före
självständighetsdagen, tisdagen den 5.12 klockan 14 eller vid en annan lämplig tidpunkt. Det viktigaste
är att fira tillsammans en stund.
I församlingarna kan man ordna gemensamt firande inom ramen för den vanliga veckoverksamheten,
till exempel i klubbar och andra grupper som samlas regelbundet. Man kan också gärna överväga möjligheten att bjuda på kaffe där folk rör sig en vardagseftermiddag: i köpcentrum, på institutioner, på
stationer osv. Speciellt bra är det om församlingarna kan ordna en gemensam kaffestund för sådana som
inte annars har möjlighet till det. Ett diakonalt perspektiv på kaffestunden passar bra ihop med Finland
100-temat som också handlar om att göra saker tillsammans.
Finland 100-projektet har föreslagit att man i församlingarna inleder gudstjänsterna på självständighetsdagen med Sibelius Finlandiahymn, om möjligt med hjälp av körer. Mera information finns på webbsidan för projektet Hundra sångare i hundra kyrkor www.satalaulajaasadassakirkossa.fi där man också får
stödmaterial för körerna.
Det är tradition att ordnat hedersvakt vid hjältegravarna på självständighetsdagen. I år genomför Finland
100-projektet och organisationerna hedersvakten så att det på självständighetsdagens morgon – gärna

före gudstjänsten – vid varje hjältegrav ställer sig en person i samma ålder som soldaten var när han dog.
Hedersvakten ordnas av Finland 100-projektet vid de största hjältegravarna i Helsingfors Sandudd, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio och Villmanstrand. Församlingarna kan bereda sig på mera omfattande
plogning och sandning än vanligt inför hedersvakten och på att erbjuda möjlighet att värma sig i församlingens lokaler. Det rekommenderas att hedersvakten ordnas under 30 minuter mellan kl. 9 och kl. 13.
Det nationella programmet för självständighetsfirandet samlas på Finland 100-webbsidan på adressen
http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/. Mera information om regionalt program
får man via Finland 100-sidornas regionnätverk http://suomifinland100.fi/info/kontaktuppgifter.
Mera information ger projektsekreterare Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi.
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