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Suomi 100 vuotta
Kanta-Häme
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Kanta-Hämeen maakunnallinen teema on ”Lasten ja nuorten Häme”
Ohjausryhmänä toimii maakuntahallitus.
Kuntajohtajia tiedotetaan säännöllisesti kuntajohtajakokouksien yhteydessä.
Hämeen liitossa aluevastaavana toimii Jaana Laakso jonka tehtävänä on mm.
osallistua kunnissa järjestettäviin Suomi 100-infotilaisuuksiin kuntavastaavien toivomuksesta
välittää valtioneuvostolta tulevaa tietoa kuntien vastaaville ja kuntavastaavien kesken
olla myös Juhlavuoden tietopankki, neuvonta ja puhelinnumero sekä
viestinnän kumppani ja osatoteuttaja.

•

Kuntien Suomi 100 vastaavat
pitävät säännöllisesti palavereja, joissa käydään läpi kuntien sen hetkinen hanketilanne sekä toiveet ja
näkemykset seuraavista askeleista, niin seminaareja kuin viestintääkin koskien.
Aluevastaavan lisäksi heidän kauttaan välitetään kunnan eri toimijoille (lapset, nuoret, urheilu, kulttuuri,
yrittäjät jne. osa-alueille) myös valtioneuvostolta saadut viestit. Kunnan Suomi 100 henkilöt järjestävät
myös isompia seminaareja johon yleensä kutsuvat myös aluekoordinaattorin paikalle. He järjestävät myös
pienempiä palavereita eri kokoonpanojen kanssa.

•

Kuntakierros on tehty loppuvuodesta 2015

•

Seminaarit kunnissa alkoivat Ypäjän seminaarilla 3.2.2016.
Seuraavaksi olivat vuorossa Forssa 10.2., Loppi 4.4., Riihimäki 5.4., Humppila 11.5. ja Hattula 17.5.

•

Hämeenlinnassa yhteiset Suomi 100 seminaarit olivat 19.3.2015, 18.11.2015 ja 7.4.2016

•

Seudulliset Suomi 100 seminaarit pidettiin syksyllä 2016: Hämeenlinnan seutu 25.10., Forssan seutu 31.10. ja
Riihimäen seutu 1.11.

Osanottajamäärät ovat olleet yllättävän suuria ja seminaarit ovat olleet hyvin keskustelevia upeine ideoineen ja
sujuneet loistavassa yhteistyöhengessä.

Suomi 100 statuksen saaneita on maakunnassamme jo reilut 80
100 Aarretta Riihimäeltä, 100 lasissa, 100 Lintua, 100 suomalaista vesistötekoa, 100 vuotta koululauluja, 100 Pyöräilytekoa, 100 syytä
tanssia, 4H-metsiköt – perustetaan uusia ja kunnostetaan vanhoja 100-vuotiaan Suomen kunniaksi, Ahveniston olympialaiset, Arvoisa
Suomi-musikaali, Avoimet Kylät, Axel ja Emiliet teatteri, Fai tekee hyvää - Sata hyvää tekoa, Forssa Unplugged - musiikkia Suomen
lähihistoriasta, Forssan Elävienkuvien Teatteri 110 vuotta ja Suomi 100 vuotta, Forssan kansallinen kaupunkipuistojuhla, Hattulassa
nimeämme 2017 valmistuvan Kanungin asuinalueemme Suomi 100 vuotta –statuksella!, Harmonikka soikoon, Hämeen
ammattikorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelijoiden Suomi 100 vuotta yhdessä - lasinäyttely Interventio, ITK 2017, Heinäseipäistä
dinsosauruksen muniin: Tuunaa paali! Hovinkartanon kesä, Hyvien tekojen kampanja, Hyvä Suomi 100!-keskustelusarja, Hämäläisin
silmin taidekilpailu, Itsenäisyyspäivän aaton juhlavastaanotto Vanajanlinnassa, Juhlaseminaari lastenoikeuksien päivänä, IDÄSTÄ
TUULEE, Ihmisiä Hämeessä – ennen ja nyt, Iloitellen musiikilla, ITK 2017, Itsenäisyyden polku opastukset ”Kansallinen herääminen ja
Suomen kohtalon vuodet”, KaupunkiJamboree, Kaleidoskoopista käsin –näyttely teemalla VESI, Kartanon koulun Itsenäisyysjuhla,
Kevään rytmi!, Kiitos sotiemme veteraaneille, Kirjojen Lounais-Häme, Kohina – Hämeen Nuorten Biennaali 2017, Koko kylä juhlii 100
vuotiasta Suomea, Kymmenen pientä tarinaa piipun juurelta -näyttely ja videot, Lauluja 100-vuotiaalle Suomelle, Lasten Barokki
Janakkalassa, Lasten ja nuorten Lammi eilen, tänään ja huomenna, Lasikatto, Lasten korkeakoulu, Liikunta suomalaiset yhdistävänä
tekijänä, Loppijärven valkeat yöt –soutelu, Lukuintoa Lounais-Hämeeseen –kirjailijakiertue, Lyhtyvaellus, Maa jakojemme alla –
valotaideteos, Mahdollisuuksien tori, Maistuva maaseutu - kantahämäläinen ruokaperinnetyöpaja, Mansikki, Mikaelin tapahtumasyödään yhdessä ja maistellaan makuja, Nuku rauhassa, Poika, joka katseli puiden latvoja -suuri kuoroprojekti,
PUOLUSTUSVOIMAT,rakkauteni, Raskas patteristo 1:n tykkinäytös, Ruis on taitolaji, Runolaulupäivä, Sahdinvalmistuksen SM-kisat,
Sata hyvää tekoa, Sata sanomaa uutisvirrassa, hämäläisen kylätoiminnan ja kotiseututyön vaiheita eri vuosikymmeniltä, Sata
suomalaista tekoa -tarinoita eri vuosikymmeniltä, Sata vuotta elämää ja kuvaa, Seitsemän veljestä, Sulasoln laulu- ja soittojuhlat,
Suomi 100 – Mannerhein 150, Suomi 100 – Suomi 200, Suomi liikkuu 100 lasissa!, Suomi sataa ja tuulee, TAIDEHAASTE: SADAT
TARINAT - KUVAT – KASVOT, Tanssia Suomen Nuorille, Tanssii kirjojen keskellä!, Tyykijazz Forssa – suomalaisen jazzin
vuosisatainen kehitys, Vammainen suomalaisuus, Vanajavesi Sävelin, Werner Holmbergin näyttely, Yhdessä rakennettu Suomi,
Yhteinen Hyvä Syke.

Miten hakea ja saada Suomi 100 status hankkeelle
1.

Kyse on erityisestä, itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä tai sitä juhlistavasta hankkeesta
eli esim. tapahtumasta, tilaisuudesta, näyttelystä, teoksesta, kehitysprojektista, päätöksestä tai kampanjasta.

2.

Hanke toteuttaa teemaa ’Yhdessä’
Tämä voi toteutua hankkeessa esimerkiksi uudenlaisen yhteistyön, laajan osallistumisen sekä yhdessä tekemisen
kautta. Hanke voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää kokemuksena monia
erilaisia kohderyhmiä. Myös hankkeen sisältö voi kuvastaa Yhdessä -teemaa.

3.

Hanke ei voi olla poissulkeva tai syrjivä. Hanke on hyvien tapojen ja lakien mukainen.

4.

Hanke toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta:
• Suomen 100 vuotta
• Suomi 2017
• Suomen tulevaisuus

4.

Hankkeen pääasiallinen toteutumisaika on itsenäisyyden juhlavuosi 2017.

5.

Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti = kaupallinen.

Suomi 100 statusta voi hakea hankkeelle heti! Hankehaku on auki
http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa/hae-mukaan/

Mitä ohjelmaan liittäminen merkitsee?
•

Hanke saa yleensä 3-4 viikossa hakemuksen jättämisestä valtioneuvostolta
sähköpostitse tiedon, että se on valittu osaksi Suomi 100 –ohjelmaa.

•

Hanke saa sen jälkeen Suomi 100 -tunnuksen käyttöoikeuden.

•

Hanke sitoutuu noudattamaan ohjelmasopimusta sekä graafista ohjeistusta.

Mukana Suomi 100 –viestinnässä:
Valtioneuvoston eri viestintäkanavat
Kuntien omat viestintäkanavat
Brysselin Helsinki EU-toimiston nettisivut
Hämeen liiton viestintäkanavat
Hämeen liiton www-sivut / Suomi 100 –osuus
instagram Suomi 100 Kanta-Häme (#suomi100kantahame)
facebook Suomi 100 Kanta-Häme
uutiskirjeet
Mediayhteistyö
Viestinnän yhtenäisyys, laaja levikki
Hanke ja kunta edellä
Myös alueellinen markkinoinnillinen ja matkailullinen näkökulma
•

Suomen kasvot http://suomifinland100.fi/suomen-kasvot/ Tee oma Suomi 100 kasvokuvitus!

Suomi 100 -aluetuki
• Suomi 100 –aluetukea Kanta-Hämeen alueella oli jaossa yhteensä noin 50 000 euroa.

KIITOS!
Tehdään loistava Suomi 100 Juhlavuosi
YHDESSÄ!
Jaana Laakso
jaana.laakso@hame.fi
050 370 1417

