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100-vuotiasta Suomea
1.–6.12.2017

Suomen syntymäpäiväviikon ohjelma
TAPAHTUMAT
AmisOsaa-verkkotapahtuma

Suomi-luistelu

Päätapahtuma Oulun kauppatorilla

Raksilan tekojääkenttä, Urheilukatu 3

pe 1.12. klo 14–16

pe 1.12. klo 17–19

Tapahtuma nostaa esille ammatillisen koulutuksen tärkeyttä Suomessa. Tapahtumassa tuodaan esille opiskelijoiden
osaamista, kuullaan musiikkiesityksiä sekä palkitaan Suomi
tuunaa -kilpailuun osallistujia. Vapaa pääsy.

Ohjelmaa koko perheelle rusettiluistelusta pipolätkään.
Kenttä on valaistu sinivalkoisin valoin ja Suomi-musiikki
soi. Voit halutessasi pukeutua teeman mukaisesti. Vapaa
pääsy.

Call Out Oulu jamit -tanssitapahtuma

Suomi100 -juhlaottelu
Kärpät – Ässät

pe 1.12. klo 16–21

Aleksinkulman juhlasali, Aleksanterinkatu 9
Taiteen edistämiskeskus, Oulun kaupunki ja Katku ry
järjestävät Call Out Oulu jamit -tanssitapahtuman nuorille,
ohjemassa battle-kilpailu sekä katutanssikoreografiakatselmus. Vapaa pääsy.

la 2.12. klo 16

Oulun Energia Areena, Teuvo Pakkalan katu 11
Marras-joulukuun vaihteessa Liigassa pelataan viisitoista
Suomi 100 -ottelua. Juhlavuosi tulee näkymään ja kuulumaan ottelussa monella tavalla. Oulussa mittelevät
Kärpät – Ässät. Lisätiedot ja liput: www.oulunkarpat.fi

Televisioitu valtakunnallinen
Suomi 100 -juhla

la 2.12. klo 19

Ylen suora lähetys Ouluhallista kello 19 lähtien
Merkkivuoden kunniaksi järjestetään Ouluhallissa valtakunnallinen Suomi 100 -juhla. Arvokas kutsuvierastilaisuus
on musiikillinen matka suomalaisen luonnon, uuden
teknologian ja sukupolvien kohtaamisen teemoihin
tanssin, akrobatian ja visuaalisten elämysten keinoin.
Juhlaa kunnioittavat läsnäolollaan tasavallan presidentti
Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio.

Luminous Finland 100 -valoteos

la 2.–su 3.12. klo 16–24
Kuusisaaren tapahtumapuisto

Kuusisaaressa luvassa ainutlaatuinen valoteoskokonaisuus,
jollaista Oulussa ei ole aiemmin koettu. Teosten keskellä
voi konkreettisesti kulkea ja nauttia luonnosta, valosta ja
esittävästä taiteesta tasatunnein klo 16–22 välillä. Vapaa
pääsy.

Avoimet ovet Oulun Lääninhallitus-talossa

ma 4.12. klo 12–18

Oulun Lääninhallitus-talo, Linnankatu 3
Historian havinaa ja aluehallintoviraston nykypäivää esillä
avoimien ovien päivänä, Suomi 100 -teemalla. Opastetut
kierrokset kello 13, 15 ja 17. Tarjolla keittoa ja glögiä.
Lisätietoja: www.avi.fi. Vapaa pääsy.

Etkot pääkirjastossa

ti 5.12. klo 15.30–20

Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3
Koko kansan Linnan juhlien Etkot Oulun pääkirjastolla.
Lasten ja nuorten osastolla klo 15.30–17 kättelyseremonia,
kunniamerkkipaja, kruunujen askartelua, lukuvinkkejä ja
kuninkaallinen satutuokio. Kahvitarjoilu 200 ensimmäiselle klo 17 alkaen. #Kirjastoklubi jatkaa aikuisten Etkoja
klo 17–20. Vapaa pääsy.

Kirjavat tanssiaiset – itsenäisyyspäivä
erityisryhmille

ti 5.12. klo 17.30

Kulttuuritalo Valve, Valvesali, Hallituskatu 7
Rento ja epävirallinen tanssiaisjuhla erityisryhmille. Liput
2 € Valveen lippupisteestä. Järjestäjinä Valve, Nuorten
ystävät, Oulun kehitysvammaisten tuki ry ja
Suomen diakoniaopisto.

Nuorten itsenäisyyspäiväjuhla

ti 5.12. klo 18–21

Aleksinkulman juhlasali, Aleksanterinkatu 9
Oulun Nuorten Edustajiston järjestämä itsenäisyysjuhla on
suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.
Opiskelijoiden itsensä toteuttama ohjelma sisältää ajatuksia suomalaisuudesta ja sen monimuotoisuudesta satavuotiaan Suomen näkökulmasta. Musiikista vastaa Madetojan
musiikkilukion oppilaat. Kahvitarjoilu, vapaa pääsy.

NÄYTTELYT

Oulussa on tarjolla useita Suomi 100 -aiheisia
näyttelyitä. Otathan huomioon että näyttelyt ovat
suljettu itsenäisyyspäivänä 6.12. ja ovat nähtävillä
näyttelypaikan aukioloaikojen mukaisesti.

Mitä mukanani kannan -tekstiilityönäyttely

28.11.–15.12.2017
Oulu 10, Torikatu 10

Näyttelyn on toteuttanut Neuliaiset-niminen 12-jäseninen valtakunnallinen Luovan tilkkuilun ryhmä. Näyttelyn
nimi viittaa kaikkeen siihen, mikä Suomesta ja menneiden
vuosikymmenten kokemuksista kulkee mukana tekijöiden
mielessä. Vapaa pääsy.

100 vuotta kaupunkisuunnittelua Oulussa

1.–8.12.2017

Ympäristötalon aula, Solistinkatu 2
Näyttely Ympäristötalon aulassa, jossa perehdytään Oulun
kaupunkisuunnittelun eri vuosikymmeniin viimeisen 100
vuoden ajalta. Vapaa pääsy.

Kirjavaa kulttuuria:
Minun Suomeni -taidenäyttelyt

1. –22.12.2017

Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3
Kirjavaa kulttuuria -taidenäyttelyitä pääkirjaston lasten- ja
nuortenosastolla sekä aikuisten osastolla 2. kerroksessa.
Näyttelyt esittelevät laajasti erityisryhmien taide- ja
kulttuuritoimintaa Oulussa. Vapaa pääsy.

Comics Effects

2.12.2017–7.1.2018

Oulun taidemuseo, Kasarmintie 9
Oulun sarjakuvakeskuksen kokonaisuudessa esillä mm.
Veikko ”Joonas” Savolaisen, JP Ahosen, Kaisa Lekan ja
Harri Filpan näyttelyt.
Lisätiedot ja liput: www.oulunluuppi.fi

Näytönpaikka pohjoisessa piilaaksossa

2.12.2017–6.1.2019

Oulun taidemuseo, Kasarmintie 9
Mikä sai alkunsa vuonna 1979 Oulussa? Kuka oli
sotkamolainen Toivo Ruokko, sähköteekkari josta tuli
hetkeksi suuri teknologiaguru ja yritysjohtaja? Se selviää
Taidemuseolla. Lisätiedot ja liput: www.oulunluuppi.fi

Harmoniaa - Oulu-opisto 110 vuotta

4.12.2017–2.1.2018

Pohjankartano, Leevi Madetojan katu 1
Pohjankartanon näyttelytilassa on esillä tunnelmallinen
näyttelykokonaisuus: Sata enkeliä, Kirjavaa kulttuuria,
Kappale Suomea -100 laattaa sekä Ikonimaalauksia.
Vapaa pääsy.

Ohjelmamuutokset mahdollisia, seuraa tiedotusta sosiaalisessa mediassa ja osoitteessa www.ouka.fi/syntymapaivaviikko

Suomen itsenäisyyspäivän ohjelma 6.12.
8.00–20.00 Juhlaliputus koko kaupungissa
9.00 		
9.45 		

Kunnialaukaukset ja lipunnosto Linnansaaressa
Kunnianosoitukset Tuomiokirkon kirkkotarhassa

		

Vuoden 1918 Vapaussodan sankarimuistomerkki

10.00 		

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

11.30 		
		
		

13.00 		
15.00
		
15.00 		
		

16.30 		

Kunnianosoitukset ja kunniavartio Oulun hautausmaalla

Seppeleenlasku ja kunniavartio: Sankarimuistomerkki, vuosina 1939–45 kaatuneet
Seppeleenlasku: Vakaumuksensa puolesta 1918 kaatuneet -muistomerkki

Suomalaisen elokuvan 100 vuotta Madetojan salissa

Itsenäisyyspäivän konsertissa nautitaan suomalaisen elokuvan valittuja paloja herkullisten
musiikkiesitysten ja projisointien kautta. Lisätietoja ja liput: www.oulusinfonia.fi

Kiitollinen kädenpuristus
– Itsenäisyyspäivän gospelhetki Pyhän Tuomaan kirkossa
Ajankulkue

Ajankulkue kulkee läpi Suomen historian ja Oulun keskustan.

Itsenäisyyspäivän sävelhartaus Tuomiokirkossa

		

Järjestää: Oulun NMKY ja Tuomiokirkkoseurakunta, käsiohjelma 5 €.

18.00 		

Kirkonkellon juhlasoitto

18.00–20.00 Juhlavalaistus kodeissa ja laitoksissa
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Kaupungintalo
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Toteutus on ainutlaatuinen. Sankarihaudalla seisoo
samanikäinen mies kuin vainaja oli kaatuessaan.
Järjestelyissä mukana ovat Oulun ev-lut seurakunta,
puolustusvoimat, veteraanijärjestöt ja Oulun kaupunki.

Kulkue lähtee liikkeelle klo 15 kaupungintalon
edustalta, johon se myös päätyy. Kulkueen on
suunnitellut tanssitaiteilija Petri Kauppinen, johon
on haettu inspiraatiota taiteilija Sanna Koiviston Ajan
Kulku -veistoksesta. Kaupungintalon edustalla kuullaan
kulkueen jälkeen muun muassa sanat satavuotiaalle
Suomelle ja lauletaan yhdessä Maamme-laulu.
Lin
Tapahtuma päättyy ilotulitukseen.
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Perinteen mukaisesti Oulun hautausmaalla lasketaan
seppeleet. Tänä itsenäisyyspäivänä järjestetään
myös erityinen kunniavartio, joka on osa Suomi 100
-juhlavuoden ohjelmaa.

Juhlavuoden huipennus, Ajankulkue, toteutetaan
yhdessä satojen vapaaehtoisen kanssa, ja kaikki ovat
tervetulleita seuraamaan kulkuetta katujen varsille.
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SUOMI 100 -KUNNIAVARTIO
SANKARIHAUDOILLA
KLO 11.30

AJANKULKUE KESKUSTASSA KLO 15

Ale

Ainutkertaiset hetket 6.12.

Ha

llit

us

ka

tu

ak

atu

Kerran sadassa vuodessa
Valaistaan Oulu
sinivalkoisin sävyin

Puetaan kaupunki
juhla-asuun

Osallistu koko Suomen
kahvihetkeen

Syntymäpäiväviikolla jokainen
voi juhlavalaista sinivalkoisin
värein kodin, työpaikan tai
muuten itselleen tärkeän,
näkyvän kohteen. Oulussa
valaisu alkaa yhtäaikaisesti
perjantaina 1.12. klo 18 ja
päättyy 7.12. klo 9.

Puetaan koko Suomi juhlaasuun. Voit juhlistaa Suomea
erilaisin sinivalkoisin koristein.
Siniristiliput voidaan nostaa
valaistuihin salkoihin 5.12. klo
18 ja ne lasketaan 6.12. klo 22.
Itsenäisyyspäivänä, keskiviikkona
6.12. Suomen siniristilippu
nostetaan liehumaan kaikissa
Suomen saloissa koko päivän
ajaksi klo 8–20.

Innosta työpaikkasi, yrityksesi tai
muu arjen yhteisösi järjestämään
sinivalkoinen kahvihetki
työntekijöille, asiakkaille tai
ystäville jo itsenäisyyspäivän
aattona, tiistaina 5.12. klo 14.
Voit toki sovittaa kahvit myös
muuhun kellonaikaan tuona
iltapäivänä. Pöydän ei tarvitse
olla korea eikä tunnelman jäykkä
– koko Suomen yhteinen hetki
on tärkeintä.

1.–6.12.

Sinivalkoinen valaisu on osa
Lumo-valofestivaalia.

1.–6.12.

5.12. klo 14

www.ouka.fi/syntymapaivaviikko
#suomi100 #suomi100oulu

