Suomi 100 vuotta
2017
Isokyrö

Vuosi 2017 Isossakyrössä
Kun Suomi täyttää sata

 Erilaisia nimenomaan Suomeen ja itsenäisyyden
juhlavuoteen liittyviä tapahtumia, tilaisuuksia,
näyttelyitä, kursseja ym. eri toimijoiden järjestäminä
 Vuosittain toistuvat tapahtuma mahdollisesti
itsenäisyyden juhlavuoteen sopivalla erityisteemalla
 Tapahtumia ym. läpi koko vuoden 2017

”Yhdessä”
 Kootaan juhlavuoden ohjelmaa yhdessä:
 Eri toimijoista koostuva ryhmä kokoontuu 1-2 krt sekä tiedottaa
toisiaan
 Tapahtumista ym. ilmoittaminen kunnan kulttuuritoimeen niin
pian kuin niistä on tieto - sitä kautta tiedotus muille toimijoille
Pyritään välttämään samankaltaisten ohjelmien päällekkäisyydet ja
keskustelemaan jos päällekkäisyyksiä meinaa tulla

 Tapahtumista ym. kootaan yhteinen ohjelmarunko
 oma nettisivu (www.isokyro.fi alle)

 Painettu ohjelmalehtinen jaettavaksi alkuvuodesta 2017

 Kukin toimija ilmoittelee myös itse kuten parhaaksi näkee

Jo suunnitelmissa olevia tapahtumia
v. 2017
 Kunnan järjestämät:








isänmaalliset juhlat: veteraanijuhla sekä itsenäisyyspäivän juhla konserttimuotoisena
Lastenlaulukonsertti itsenäisyyden ajalta yhteistyössä srk:n kanssa
Kesän yhteislaulut itsenäisyysteemalla
Lasten kulttuuriviikoilla lapsille suunnattua ohjelmaa
Koulujen itsenäisyysjuhlat, tanssiaiset tai muu itsenäisyyteen liittyvä ohjelma
Muiden kunnan yksiköiden omat itsenäisyyspäiväjuhlat ym.
Näyttelyt kirjastossa (näyttelytila varattavissa kaikille halukkaille!), muut kirjaston tapahtumat

 Seurakunnan järjestämät:

 Reformaatio 500 vuotta – juhlavuosi linkittyy Suomi 10o –juhlavuoteen
 Ekumeeninen jumalanpalvelus, Suomalainen messu, konsertit ym.
 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
 Kaatuneitten muistopäivä, sotiemme sukupolvien joulujuhla

 Teatteri Kyröön itsenäistymisen aikaan sijoittuvan näytelmän ensi-ilta ja esitykset
 Valtakunnallisia Suomi100 –hankkeita, esim.” Koko Suomi tanssii” tai ”Luonnon päivät
2017”, joita voi käyttää ja joihin voi osallistua
 Useilla eri paikallisilla toimijoilla varmasti isoja ja pienempiä tapahtumia juhlavuoden
aikana!

Tiedossa olevia tapahtumia
v.2017
Juhlakuoroon tarvitaan
isokyröläisiä laulajia

Vanhojen
tanssit
17.2.?

27.4.
Veteraanipäivä

25.5.
Ekumeeninen
jumalanpalvelus

Kesäkuun lopulla
yhteislaulut
itsenäisyysteemalla

8.10.?
Suomalainen
messu kirkossa

6.12.
Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus ja
juhlakonsertti
Lasten
kulttuuriviikot

Tammikuu
2017

Helmikuu
2017

Maaliskuu
2017

Huhtikuu
2017

2.4.?
Lastenlaulukonsertti
itsenäisyyden ajalta

Toukokuu
2017

21.5.
Kaatuneitten
muistopäivä

Kesäkuu
2017

Heinäkuu
2017

Elokuu
2017

Syyskuu
2017

Lokakuu
2017

31.10. ”Teesien
naulaamisesta
500v”,
konsertti tms.

Marraskuu
2017

Joulukuu
2017

4.11. Ensi-ilta
Teatteri Kyröö
17.12.?
Sotiemme
sukupolvien
joulujuhla
Isokyrö vuonna 1917
näyttely kirjastossa

Keskustelua!
1. *Onko sinulla tai edustamallasi
yhdistyksellä/seuralla/yrityksellä tmv. jo ideoita ja
suunnitelmia itsenäisyyden juhlavuoteen?
*Voisiko olemassa olevaa tapahtumaanne päivittää
itsenäisyyden teemavuoteen sopivaksi – vai onko se jo
valmiiksi sellainen?
*Sopisiko tapahtumanne tmv. Suomi100-hankkeeksi?

2. *Mitä kaikkea Isossakyrössä voisi tapahtua vuonna 2017?
Villejäkin ideoita saa heitellä, niistä voi joku innostua!

”Isokyrö vuonna 1917”
 Tavoitteena koota näyttely ”Isokyrö vuonna 1917”
(marras-)joulukuulle 2017 kirjastoon. Näyttelyyn voi
tutustua myös itsenäisyyspäivän konsertin yhteydessä
 Valokuvia, kirjoitelmia, esineitä, muistoja ym.
itsenäistymisen ajoilta Isostakyröstä kerätään
näyttelykäyttöön
 Apua tarvitaan materiaalin keräämisessä!

Jatko
 Syksyllä 2016 uusi kokoontuminen niiden kesken, joilla tiedetään
olevan tapahtumia tai toimintaa vuonna 2017 - aiheena
aikataulujen päivitys, muut kuulumiset, yhteistyö ym.
 Yhteydenpito tapahtumasuunnittelussa kunnan kulttuuritoimen
kautta mahd. aikaisessa vaiheessa, jotta hankalilta
päällekkäisyyksiltä vältytään ja yhteinen ohjelma-aikataulu
saadaan kasaan. Painettuun ohjelmaan halutut tapahtumat tmv.
tulee ilmoittaa viim. tammikuussa 2017 (päivä tarkentuu)
 Suomi100 –hankkeeksi ilmoittautuminen. Hyväksytyille hankkeille
rahoitushaku 30.9.2016 mennessä

Yhteystiedot:
kulttuuri@isokyro.fi
puh. 050 466 4120 (Mia P-S), 050 314 2352 (Katri K. alk. 1.5.2016)

