SUOMI 100 -OHJELMAA 12/2017
Koko Suomen syntymäpäivää juhlitaan sekä iloisesti että arvokkaasti. Itsenäisyysviikon
(30.11.–6.12.) ohjelmassa on niin kansanjuhlaa teatterissa ja etkoja kirjastoissa kuin
tanssiaisia ja valotaideteoksiakin. Aattojuhlintaa siivittävät ravintoloissa Suomi-karaoke
sekä erikoismenut-, annokset ja -ohjelmat.
Itsenäisyyspäivänä vakavoidutaan juhlajumalanpalveluksissa, sankarihautojen kunniavartioiden
ääressä ja klassisen musiikin konserteissa. Iloa ja valoa voi kokea vaikkapa ulkoillen kaupunkisuunnistuksen parissa, kuntien omissa itsenäisyyspäiväjuhlissa ja vanhan ajan tanssiaisissa.
Lähde mukaan kokemaan juhlavuoden huipennus!
Koko maassa satavuotiaan kunniaksi nautitaan
yhdessä kahvit tiistaina 5.12 klo 14 alkaen.
Virallinen liputus alkaa 5.12. klo 18 ja jatkuu 6.12.
klo 22 asti, mikäli Suomen lippu on valaistuna
pimeän aikaan. Suomen valaiseminen aloitetaan
jo aattona 5.12. klo 18 ja erikoisvalaisut päättyvät
torstaina 7.12. klo 9 mennessä. Kaikki
suomalaiset voivat osallistua haluamallaan tavalla,
vaikkapa sytyttämällä perinteiset kaksi kynttilää
ikkunalle 6.12. klo 18, jolloin myös kaikissa
Suomen kirkoissa soitetaan juhlasoittoa.
"Hurra Finland" kansanjuhla 2.12.
Åbo Svenska Teater järjestää suuren kansanjuhlan, jonka house-bändinä soittaa ryhmä nuoria
paraislaisia muusikkoja. Teatterin ensemble esittää uusia sketsejä, tyttöbändi Åbo School of
Rockista esiintyy, irakilainen Mohammed Ali laulaa ja muotinäytöksessä esiintyvät Kårkullan
asukkaat. Illan ohjelmassa on myös tuulahdus etnistä tanssia sekä lauluja näytelmästä
Myrskyluodon Maija. Åbo Svenska Teater
Satumainen Aurajoki säihkyy 2.12. alkaen
Satumainen Aurajoki on värejä hehkuva valotaideteos Aurajoen silloilla ja rannoilla. Teos täyttää
Turun tuomiokirkon ja Turun linnan välisen jokirannan kahdella elämyssillalla, valoinstallaatioilla
ja sovelluksen kautta aistittavilla äänimaisemilla. Teatterisilta muuttuu Taru Sormusten Herrasta
-sillaksi ja Kirjastosilta klassisen musiikin sillaksi. Avajaiset järjestetään Hämähäkkitontilla 2.12.
kello 17. Satumainen Aurajoki
Punavalkoinen Turku 5.12.
Värit ovat vapauden on näytelmä sadan vuoden takaisesta Turusta, jossa luokkaerot ovat
kärjistyneet. Ajan pyörre kutsuu katsojat yhteen Suomen itsenäisyyden kipeille alkulähteille ja
kaiken ympärillä elää ja hengittää Turun kaupunki: sen jokiranta, puutalokorttelit, kauppatori,
työväentalot ja kirkontornit. Esitys saa ensi-iltansa Manillassa 5.12. TEHDAS teatteri

Luminous 5.-6.12.
Suomea kiertänyt Luminous Finland 100 -tapahtumasarja huipentuu 5.-6.12. Turun linnassa ja
linnan puistossa maailman suurimpaan valosarjaan. Itsenäisyyspäivänä valoteokseen
yhdistetään Sirkusunionin monimuotoinen esittävän taiteen kokonaisuus Suomen luonto klo 17–
22. Yleisö kulkee linnan pääsisäänkäynniltä pihojen läpi puistoon ja eri puolilla aluetta tapahtuu
jatkuvasti – luvassa on niin valoa ja ääntä kuin tulitaidetta ja akrobatiaakin. Luminous

Street-O -kaupunkisuunnistus 6.12.
Turun Metsänkävijät järjestää Turussa Street-O on kaupunkisuunnistuksen, jossa määräajassa
osanottajat hakevat yksin tai yhdessä mahdollisimman paljon rasteja ja keräävät niistä saatavia
pisteitä. Kaupunkisuunnistus lisää kansalaisten perustaitoja, nykyisten gps-sovellusten rinnalla
jokaisen on edelleen hyvä osata lukea katukarttoja.
Rastipisteiksi on haettu kohteita, jotka kertovat Suomen ja Turun historiasta. Tapahtuman
keskus on Itsenäisyydenaukiolla, josta suunnistukselle voi lähteä kello 11 ja 12 välillä. Rasteja
on kahden puolen Aurajokea Vanhalta Suurtorilta Martinkirkolle. Street-O
Pikkulin itsenäisyysilottelu 6.12.
Pikku Kakkosesta tuttu Pikkuli-lintu
esiintyy Turussa Vanhalla Suurtorilla
itsenäisyyspäivänä klo 16.30. Iloinen
satavuotiasta Suomea juhlistava esitys
koostuu lauluista ja leikeistä, joihin
yleisö voi osallistua. Yllätyksellisessä
esityksessä tavataan Pikkuli-hahmon
lisäksi muitakin Pikkuli-animaatiosarjasta ja -kirjoista tuttuja ystäviä.
Mukaan kannattaa varata lämpimien
vaatteiden lisäksi omat Suomen liput,
jotka voi itse askarrella vaikka paperista
ja puutikusta. Pikkuli

TFO:n juhlakonsertit 6.12.
Turun Filharmoninen Orkesteri tarjoaa turkulaisille perinteiset itsenäisyyspäivän konserttinsa
kello 12 ja 15. Mikäli jäit Filharmonian päivänä ilman konserttilippua, ei huolta eikä hätää!
Jälkimmäinen konsertti esitetään verkossa suorana ja striimataan Vanhalle Suurtorille, eli voit
nauttia rakastetusta suomalaisesta musiikista myös raikkaassa ulkoilmassa. TFO
Tanssikengät jalkaan 6.12.
Turun kansantanssin Ystävät ry järjestää Turun VPK:n talolla itsenäisyyspäivän juhlatanssiaiset,
joissa tanssitaan perinteisten paritanssien lisäksi 1900-luvun alussa suosittuja salonkitansseja.
Suomen juhlavuonna nuorille on oma tanssitunti, joka huipentuu aikuisten kanssa tanssittavaan
yhteispoloneesiin. Rytky
Katso tarkempi ohjelma Turussa ja Varsinais-Suomen kunnissa verkkosivustolta
www.turku.fi/suomi100
 Itsenäisyysviikon ohjelma Turussa
 Itsenäisyysviikon ohjelma Varsinais-Suomessa

Juhlitaan Suomen satavuotista itsenäisyyttä yhdessä.
Näin ainutlaatuiseen juhlaan voit osallistua vain kerran elämässä!

