
 

 

Enontekiöllä juhlitaan 100-vuotiasta Suomea 

Itsenäisyyspäivää 6.12. rytmittävät viralliset juhlallisuudet, ja arvokas päivä tiivistyy illan pimetessä 
tunnelmallisiin hetkiin kodeissa ja juhlasaleissa. Enontekiöllä juhlinta alkaa jo maanantaina 4.12., 
kun Kilpisjärven Saanatunturi valaistaan. 
 

Luminous Finland 100 - Valaistu Saana 4.-5.12. (4.12. klo 16 ─ 5.12. klo 24) 
Suomen juhlavuoden kunniaksi Saana-tunturista tehdään täysin uniikki valotaideteos. Vastaavan-
laista teosta ei ole koskaan toteutettu mihinkään päin maailmaan. Valaistava alue on 2,5 milj. ne-
liömetriä. Saanan valotaideteos on kaikkien aikojen ensimmäinen joka näkyy kolmeen valtioon; 
teoksesta voi nauttia Suomen, Ruotsin ja Norjan puolelta.  
Luminous Finland 100 koostuu kuudesta valoteoksesta, jotka toteutetaan eri puolille Suomea itse-
näisyyden juhlavuoden aikana. Kokonaisuuden toteutuksesta ja tuotannosta vastaa Valoparta Oy 
ja valotaiteilija Kari Kola. Lisätietoa 
Kilpisjärvellä on myös paikallista ohjelmaa. Kilpisjärvelle on mahdollisuus varata bussikyyti 
4.12., varaathan paikkasi 24.11. mennessä. Lisätietoa ohjelmasta ja bussikyydeistä  

Juhlajumalanpalvelus kirkossa ja Suomi 100 itsenäisyyspäiväjuhla Hetan 
liikuntahallilla 6.12.  
Enontekiöllä itsenäisyyspäivä käynnistyy klo 11 kirkossa juhlajumalanpalveluksella, jonka jälkeen 
on seppeleenlasku sankarihaudoilla. Itsenäisyyspäiväjuhla on liikuntahallilla klo 13 alkaen. 
Juhlaohjelma suomeksi ja saameksi.  

Lisäksi voit luoda yhteisiä hetkiä ja tunnelmaa liittymällä mukaan kol-
meen valtakunnalliseen tekoon: 
 

Kahvihetki satavuotiaan kunniaksi 
Työpaikkoja, yrityksiä ja arjen yhteisöjä kannustetaan järjestämään sinivalkoinen kahvihetki omalle 
väelle, asiakkaille tai ystäville itsenäisyyspäivän aattona, tiistaina 5.12. kello 14. Kahvit voi sovittaa 
myös muuhun kellonaikaan tuona iltapäivänä. Yhteinen hetki on tärkeintä. 
 

Nyt jos koskaan on syytä liputtaa 
Puetaan satavuotias juhla-asuun Suomi 100 -juhlavuoden lipuin ja koristein jo ennen syntymäpäi-
vää. Itsenäisyyspäivän aattona, tiistaina 5.12. kello 18 Suomen siniristilippu nostetaan liehumaan 
kaikissa Suomen saloissa. Juhlaliputus jatkuu yön yli aina itsenäisyyspäivän iltaan kello 22 asti. Lip-
pu valaistaan pimeän ajaksi. Katso sisäministeriön ohje itsenäisyyspäivän liputukseen. 
 

Tehdään satavuotiaasta hetkeksi sinivalkoinen  

Juhlan ajaksi kannustetaan valaisemaan sinivalkoisin valoin keskeisiä kohteita, kuten rakennuksia, 
patsaita, siltoja, toreja, puistoja ja muita tunnettuja maamerkkejä kaikkialla Suomessa. Oman va-
laisun voi toteuttaa myös työpaikoilla ja kodeissa. Sinivalkoiset valot sytytetään itsenäisyyspäivän 
aattona 5.12. kello 18 ja valaisu päättyy torstaiaamuna 7.12. kello 9 mennessä. Perinteiseen ta-
paan itsenäisyyspäivän iltana kodeissa sytytetään ikkunoille kaksi kynttilää kello 18. 

http://www.valoparta.com/luminousfinland100/
http://www.tosilappi.fi/tapahtuma/luminous-finland-100-saanatunturi-juhlavalaistuksessa/
http://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2017/03/Suomi-100-itsenaisyyspaivajuhlakutsu-suomi-ja-saame.pdf
http://intermin.fi/suomen-lippu/liputuspaivat/2017#itsenaisyyspaiva

