SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN
Suomi 100-juhlavuoden tiedotus- ja keskustelutilaisuus 28.9. klo 18, Aktia Corner, Folksam Arena
Läsnä juhlavuositoimikunnasta
Merja Laaksonen, puheenjohtaja
Arja Alho
Tom Bergman
Mari Sjöström
Uudenmaan liiton edustaja
Hankekoordinaattori Virpi Martikainen
Suomi 100 -avustukset, Uudenmaan liitto
Virpi Martikainen kertoi hakuprosessista ja -kriteereistä. Viimeinen hakukierros päättyy 31.1.2017. Lisäksi
kerrottiin valtakunnallisista hankkeista, joihin voi osallistua. Valtakunnalliset hankkeet ovat helppo tapa
osallistua Suomi 100 juhlavuoteen.
Yhteenveto keskustelusta
Puheenjohtaja avasi kokouksen toteamalla, että kunta järjestää juhlavuoden päätapahtuman 6.12.2017
Folksam Arenassa. Lisäksi Siuntiopäivä on selkeästi 100-vuotisteemallinen. Juhlavuosi avataan mahdollisesti
ilotulituksella 31.12.2016.
Sivistyssektorilla juhlavuosi on sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa selkeä, koko vuoden ajan kaikkeen
toimintaan integroituva hanke.
Yhteistyökumppaneita ovat yhdistysten lisäksi muun muassa yrittäjät sekä Gårdskullan, Suitian ja Sjundbyn
kartanot.

Porkala Parentes
-

suunnittelee Miina Sillanpää –aiheista kesäteatteriesitystä (rahoitusta haetaan)

Fanjunkars sångare
-

tulossa ensi vuonna uusi laulukokoelma Aleksis Kiven runoista

Rainer Sarviaho
-

esitti toiveen aidosta vuorovaikutuksesta kuntalaisten kanssa ja painotti osallistamisen merkitystä

Lux Musicae
-

suunnitteilla pienoiskamariooppera Leo ja Liina (rahoitusta haetaan)
ensi vuoden teemoina Suomi 100 ja reformaation 500 vuotta

Siuntion seurakunta, Tom Bergman
-

suunnitteilla muun muassa kuukausittainen kirkkokonsertti, jossa teemana suomalainen musiikki

Siuntion VPK

SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN
-

painotti vuorovaikutusta yli ikärajojen ja historian tuntemuksen lisäämistä sekä esille tuomista,
kuten sotaveteraanien tiedon ja kokemusten jakoa nuorille

Sjundeå Marthaförening
-

8.10. juhlitaan yhdistyksen 100-vuotista taivalta. Tämä voi olla myös osa Suomi 100 juhlavuoden
ohjelmaa.

Björnträsk Allmogeförening
-

30.6. 100-vuotisteemalliset kesäiltamat

Pohjois-Siuntion Martat
- 5.8. 100-vuotisteemalliset kesäiltamat

Sjundeå hembygdsförening
-

alustavasti suunniteltu, että kunnan koulujen 5. -ja 6.-luokkalaiset kutsutaan kyläkierrokselle.
pohdinnassa myös perinteisten työtapojen esittelyä esim. Siuntiopäivän yhteydessä.
Valtakunnallinen hanke avoimet kylät 10.6.2016

Sjundeå ungdomsföreningar Södra och Västra Sjundeå
-

Yhteinen tapahtuma vuonna 2017

Siuntion venekerho
-

Pohdinnassa satamatapahtuma > Siuntiolaiset vesillä ennen, tänään, tulevaisuudessa
Yhteistyö SE-actionin kanssa esim. jokea pitkin satamaan.

Muuta:
7.-12.5.2016 Uusimaaviikko, teemana yhdessä. Omilla tapahtumilla voi tulla mukaan. Lisätietoja
Uudenmaan liitosta.
Kunta avaa kotisivuille oman Suomi/Finland 100 sivuston sekä vuosikalenterin, johon kootaan kaikki
juhlavuoden tapahtumat. Kaikkia järjestäjiä kehotetaan toimittamaan tiedot osoitteella
sivistystoimisto@siuntio.fi.

