Varsinais-Suomen liiton Suomi 100-ohjelma-avustusten
saajat vuoden 2017 määrärahoista, yhteensä 10 hanketta
ProAgria Länsi-Suomi ry/ Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
Maistuva maaseutu Varsinais-Suomessa: 2 500 €
Piirikeskus järjestää yhdistysten kekritapahtumia pohjustamaan kaksi yhteisöllistä ja
kurssilaisia osallistavaa varsinaissuomalainen perinneruoka -työpajapäivää. Maakuntien
makuja tarjotaan Maistuva maaseutu -tilaisuuksissa. Yhdistykset järjestävät sata
yhteisöllistä kekri- tai muuta tapahtumaa ympäri Suomen.
Varsinais-Suomen kylät ry
Avoimet kylät/ Öppna byar juhlistaa 100-vuotiasta Suomea: 2 500 €
Tavoitteena on innostaa mukaan maaseudulta ja saaristosta n. 50 kylää, joissa 10.6.
esitellään kylien toimintaa. Päivästä tuotetaan kolme videota, joilla nostetaan esiin kylien
monipuolista toimijoita ja yhdessä tekemistä sekä kylien palveluita ja käyntikohteita.
Lisäksi huomioidaan maakunnan kaksikielisyys ja tätä varten tuotetaan ruotsinkielinen
esittelyvideo saariston kylätoiminnasta. Teemalla "100 kuvaa kylistä" kootaan
valokuvapankki/kuvagalleria ja tuotetaan kuva-aineistosta kiertävä valokuvanäyttely, jota
tarjotaan jatkossa vapaasti kylien ja muiden toimijoiden käyttöön Varsinais-Suomessa.
Arvioitu kävijämäärä maakunnassa on 4000 henkilöä. Tuottamalla ja jakamalla sisältöä
päivästä digitaalisessa muodossa päivän tavoittama yleisömäärä moninkertaistuu.
Kaupungeissa asuville autottomille järjestetään bussiretket Turusta ja Salosta.
Karvetin koulun ja Birgittakodin yhteinen työryhmä, Naantali
Karvetin koulun ja Birgittakodin yhteinen taideprojekti: 1 500 €
Birgittakodin vanhukset ja alakoulun oppilaat tekevät yhteisen taideteoksen taiteilija
Kristiina Turtosen johdolla. Projektiin liittyy haastatteluja, projektin dokumentointia ja
julkistamistilaisuus. Tavoitteena on yhteisen taiteen tekemisen kautta lähentää sukupolvia
satavuotiaassa Suomessa. Oppilaat saavat konkreettisen käsityksen ajasta ja ihmisen
elinkaaresta. Vanhukset kuulevat lasten ajatuksia ja elämästä.
Muurlan kotiseutuyhdistys
Jos minä laukasen – näytelmä tapahtumista Muurlassa 1917-18: 2 500 €
Pienoisnäytelmä kertoo vuosien 1917-1918 tapahtumista pienen varsinaissuomalaisen
Muurlan kunnan asukkaan näkökulmasta. Näytelmä perustuu aineistoon, jota parhaillaan
kootaan kirjan muotoon. Teokseen kerätään historiallista tietoa, joka yhteisöllisen
kokemuksen kautta välitetään eri sukupolville. Hankkeeseen osallistuu iso joukko eriikäisiä muurlalaisia ja muualta Salon alueelta tulevia. Näytelmän keinoin pyritään
keventämään painolastia, joka edelleen kulkee joidenkin 1918 tapahtumiin osallistuneiden
suvuissa.
Salo – Lasten laulukaupunki ry
Tarinoista Lauluiksi: 2 000 €
Salolaisten lasten hanke, jonka tavoitteena on uusintaa vanhaa, mutta tälle
vuosituhannelle tuotua kalevalaista lauluperinnettä. Hanke toteutetaan leirinä Lasten
laulukaupungin festivaalin yhteydessä 5.-11.6.2017. Leiri koostuu työpajoista ja
sävellystyöpajoista, joihin liittyy myös teosten esittäminen festivaaliviikolla.

Tarinatyöpajan metodina on sadutus, jonka tavoitteena on kuunnella ja
osallistaa lasta sekä antaa hänelle mahdollisuus olla tapahtumien keskipisteessä,
pääkertojana. Hankkeeseen osallistuvilla lapsilla ei ennestään tarvitse olla soittotaitoa tai
musiikkiharrastusta, sillä innostavalla ohjauksella he pääsevät kokemaan musiikillisen
itseilmaisun voimaa. Työpajojen arvioitu osallistujamäärä on 60 henkilöä ja kuulijoita ja
katsojia odotetaan satoja.
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Maaseuturakentamisen helmiä – V-S kunniakilpikohteet näkyviksi: 1 000 €
Hankkeessa päivitetään Varsinais-Suomen kunniakilpikohteiden tiedot ja niiden
nykytilanne yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Maaseudun
rakennusperintöä nostetaan esille, maaseudun rakennuskannan säilymisestä tuotetaan
uutta tietoa ja tulevaisuuden kestävälle maaseuturakentamiselle luodaan pohjaa.
Someron Kulttuuri ry
Suomi 100 -juhlakavalkadi: 3 000 €
Somerolaiset vapaat taiteilijat ja vapaaehtoiset luovat koko vuoden kestävän
toimintaprojektin, jossa tuotetaan erilaisia kohtauksia, jotka kuvaavat Suomen
itsenäisyyden aikaa. Käsikirjoitus rakentuu kymmenluvuittain historian vaiheita
kuvaamalla. Kavalkadin kertojana toimii Suomi-neito, joka lyhyillä puheenvuoroilla
johdattelee yleisöä.
Kukin jäsenyhdistys keskittyy omiin vahvuuksiinsa teatterin, musiikin, kotiseututyön,
yrittäjyyden, asuinympäristön, karjalaisen perinteen, kansantanssin tai kuvataiteen saralla.
Esitykseen tarvitaan yhteensä 100-200 eri-ikäistä esiintyjää. Esityksiin on kaikilla vapaa
pääsy ja yleisöä esityksiin odotetaan yli 2000 henkilöä.
Uudenkaupungin kaupunki
Rauhan symposium Uudessakaupungissa: 2 500 €
Kaksipäiväinen kansainvälinen seminaari, jossa käsitellään rauhan tematiikkaa
monitieteellisesti. Hankkeessa käsitellään historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta sekä
tuodaan usean eri tieteenalan tulokset kaupunkiin, jossa ei ole omaa yliopistoa.
Yhteistyökumppaneina ovat mm. Turun yliopiston Siirtolaisuusinstituutti, Tampereen
yliopiston Rauhan ja konfliktin tutkimuskeskus sekä Unesco.
Seminaari tullaan järjestämään joka toinen vuosi. Hankkeessa yhdistyvät historian
tutkimus, rauhan ja konfliktin tutkimus, tulevaisuuden tutkimus sekä yhteiskuntatieteet.
Sekakuoro Kulkuset ry
Kansallispuistojen laulu -konserttisarja: 2 500 €
Kuorokonsertti ja luonto- ja kulttuurielämys toteutetaan kaikissa Suomen
kansallispuistoissa samana päivänä. Varsinais-Suomessa Sekakuoro Kulkuset, Turun
Karjalakuoro, Aurorakören ja Kamarikuoro Melos yhdistävät laulunsa tuottaakseen
Kurjenrahkalle luonnonläheisen kulttuuritapahtuman kaikelle kansalle. Kuorot esittävät
suomalaista, luonnonläheistä musiikkia. Musiikin lisäksi kävijöille tarjotaan maistiaisia
erätaidoista, lähiruokaa ja yhteislaulua. Hankkeen tulokset ovat henkisiä ja elämyksellisiä
ja sen tavoitteena on tuoda Kurjenrahkalle ihmisiä, jotka eivät tavallisesti
kansallispuistossa käy.

Pargas stad, kulturenheten
Framtidsfabriken: 2 500€
Taiteen perusopetuksen oppilaat Paraisilta, Kemiönsaarelta ja osin myös Kaarinasta
työstävät ajatuksiaan ja tunteitaan tulevaisuudesta säveltämällä uutta musiikkia, tekemällä
koreografioita, ompelemalla vaatteita, kirjoittamalla pieniä näytelmiä, mutta myös
toteuttamalla pieniä kokonaan rajat ylittäviä projekteja.
Työskentely tapahtuu oppituntien lisäksi viikonloppukokoontumisissa ja elokuussa
intensiiviviikolla, jolloin kaikki pienet projektit yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kaksikielisen hankkeen lopputuotteena syntyy esitys, jossa hyödynnetään videoita, mutta
esiinnytään myös livenä.
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö, Kemiönsaaren
kunta, Musiikkiopisto Arkipelag, Sydkustens landskapsförbundin sanataidekoulu, Åbolands
Teaterskola, Lasten ja nuorten taidekoulu Pictura, Hanttis sekä kuva- ja musiikkikoulu Art
Dur Bild- och musikskola.

Varsinais-Suomen liiton Suomi 100-ohjelma-avustusten
saajat vuoden 2016 määrärahoista, yhteensä 13 hanketta
Varsinais-Suomen museot ry, Egentliga Finlands museer r.f.
Varsinais-Suomi 100 vuotta sitten – Egentliga Finland för 100 år sedan, 4 000 €
Neljätoista varsinaissuomalaista museo-organisaatiota osallistuu yhdessä tuottamaan omalta
paikkakunnaltaan aineistoa vuodesta 1917 yhteistä verkkonäyttelyä ja omaa fyysistä näyttelyä
varten. Tuloksista tehdään yhteinen esite, joka kertoo yleisön mahdollisuuksista tutustua
Varsinais-Suomeen 100 vuotta sitten. Samalla kannustetaan kotiseututoimijoita ja
perinneyhdistyksiä osallistumaan itsenäisyyden juhlavuoteen. Hankkeessa toteutuu hyvin
juhlavuoden yhdessä -teema. Hanke avaa Suomen itsenäisyyden aikaa myös eri sukupolville ja
rohkaisee uusia kävijöitä museoihin.
Musiikkiyhdistys Leticia Ry
Suomen koululaulut kautta aikojen: 4 000 €
Salolaiset kuorot kokoavat ihmiset yhteislauluhetkiin vuosikymmenien koululauluista kootulla
ohjelmalla. Yksikkökohtaisesti ohjelma nivotaan laajempaan pedagogiseen kokonaisuuteen tai
tapahtumaan (valokuvanäyttely, muistelu, isovanhempien päivä mm.). Hanke luo yhteisiä
kokemuksia ja kohtaamisia musiikin keinoin. Hanke toteuttaa laajasti yhdessä -teemaa. Mukana
on yli kaksisataa kuorolaista ja laulujen kohteena palvelulaitokset, koulut ja päiväkodit. Hanke
yhdistää elämänkaaren kaikki eri vaiheet. Koululaitos on Suomen kirkkaimpia ”helmiä” ja
musiikki on ollut ja on edelleen tärkeä osa identiteettiämme.
Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu Ry
Varsinaissuomalaisen urheilun Hall of Fame – 100 vuotta varsinaissuomalaista urheilua:
3 500 €
Nostetaan esiin sata-vuotinen varsinaissuomalainen urheilu, urheilumenestys ja urheilusankarit.
Kunnioitetaan varsinaissuomalaista liikuntakulttuuria. Tuodaan esille liikunnan ja urheilun
perinnettä osana maakunnan historiaa. Varsinaissuomalainen Hall of Fame on kunnianosoitus
Suomen itsenäisyyden ajan urheilusankareille ja -tahoille. Kunniagalleriaan voidaan nimetä
henkilöitä, jotka ovat kuuluneet lajissaan maailman eliittiin tai heillä on ollut muulla tavoin
poikkeuksellinen merkitys suomalaisen ja varsinaissuomalaisen urheilun historiassa.
Mynämäen kunta
Mynämäki ennen, nyt ja tulevaisuudessa: 3 000 €
Tavoitteena on saada aikaan laajasti kiinnostavaa kulttuuri- ja taidehistoriallista sekä
tulevaisuusorientoitunutta näyttelytoimintaa, joka esittelee innostavalla tavalla mennyttä ja
tulevaa. Suomi 100-teeman mukainen taidenäyttely on uudenlainen näyttelyiden sarja. Näyttelyt
rakennetaan yhdessä eri tahojen kanssa, mukana ovat mm. kotiseutu- ja kuvataide-yhdistykset.
Maksuttomien näyttelyiden kohteena ovat kaikki kuntalaiset ja kunnassa vierailevat ihmiset.
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF R.F.
Jubileumsfest ÅUF 120/Finland 100 år: 3 000 €
Den 21 oktober 2017 kommer förbundet att ordna i Pargas en stor jubileumsfest där förbundet
samtidigt kommer att fira sitt eget 120-års jubileum och Finlands 100-års jubileum. Ungdomsförbundet påvisar hur Finlands och ungdomsföreningarnas historia flätas samman i Åboland
och ordnar en jubileumsfest som hyllar det frivilliga arbetet som så manga gjort genom
föreningslivet och som byggt upp Finland till det land det är I dag. Festen är öppen för
allmänheten men riktar sig i första hand till såväl nya som gamla medlemmar i
ungdomsföreningsrörelsen i Åboland.

Laitilan kulttuurin Tuki ry
Sampo irti -musiikkinäytelmä: 3 000 €
Tilausravintola Louhenlinnan pihalla esitettävä Sampo irti! musiikkinäytelmä avaa kalevalaista mytologiaa nykypäivän katsojalle
hauskalla ja uutta luovalla tavalla. Näytelmä pohjautuu kalevalaisiin runolauluihin Päivölän
pidoista. Laitilan ja lähialueen teatteriväki tekee uutta näytelmää ammattilaisten ohjauksessa.
Näytelmä ottaa mytologisten hahmojensa välityksellä kantaa myös satavuotiaan Suomen
nykypäivän arvoihin ja ongelmiin.
RahtiTeatterin kannatusyhdistys
Sata suuta, sata korvaa/Hundra munnen, hundra ögon: 3 000 €
Esitys kertoo elämästä Suomessa aikana, jona maamme itsenäisyys oli uhattuna. Se kuvaa
Suomen historian vaiheita kahden lapsen/nuoren näkökulmasta. Esityksen pohjalla olleet tekstit
ovat syntyneet lasten ja vanhusten kohtaamisilla keväällä 2016. Esityksessä kuullaan ääniä
menneisyydestä, mutta siinä kuuluu myös tämän päivän lasten ääni. Suola on salt -työnimellä
kulkevan kaksikielisen teatteriesityksen kiertue käy esiintymässä palvelutaloissa vuonna 2017.
Hanke lisää vuorovaikutusta sukupolvien välillä sekä edesauttaa kieliryhmien (suomi ja ruotsi)
kohtaamista. Esityksen teemat kytkeytyvät vahvasti Suomen historiaan.
Ihalan koulu
Suomi-neidosta Suomirouvaksi: 2 500 €
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valmistelu on alkanut Ihalan koulussa kuluvan vuoden
syksyllä. Aluksi keskitytään itsenäisyyden alkuvuosiin, erityisesti vuoteen 1917; mitä silloin
luettiin, mitä musiikkia kuunneltiin jne. Työskentelyä toteutetaan kuvataiteen, kirjallisuuden,
musiikin, tanssin ja erilaisten projektien parissa. Keväällä 2017 keskitytään nykyaikaan.
Syyslukukausi 2017 keskittyy tulevaisuuden visiointiin taiteen keinoin.
Koulun oppilaiden ja opettajien sekä eri alojen taiteilijoiden välinen projektityöskentely sisältää
teemapäiviä, näyttelyitä, performansseja ja flash mobbeja. Hanke tavoittaa satoja koululaisia
vanhempineen, sisaruksineen ja lähisukulaisineen. Tehdään yhdessä – juhlitaan yhdessä.
Juhlavuosi huipentuu Raision alakoulujen yhteiseen juhlaan joulukuussa 2017. Suomen 100vuoden itsenäisyyspäivään mennessä yhteistyö huipentuu mittavan juhlaohjelmiston
esitykseen.
Suomen 4-H liitto/4H Etelä-Suomi
Safkasynttärit Suomelle, lasten villiruokajuhlat 100-vuotiaalle: 2 000 €
4H-kerholaiset järjestävät keväiset vireän vehreät synttäripippalot 100-vuotialle Suomelle. Pöytä
katetaan suomalaisen kevään parhaimmilla herkuilla, mm. nokkossämpylöillä ja
villiyrttisalaateilla. Toiminnoissa käydään läpi ja toteutetaan seuraavia teemoja: millaista ruokaa
luonnosta saa ja mitä luonto eri aikoina meille tarjoaa. Kerholaiset juhlivat 100-vuotiaan
Suomen syntymävuotta nauttimalla yhdessä suomalaisesta luonnosta. Lasten omien tekojen ja
oivallusten kautta tutustutaan Suomen historiaan ja erityisesti ruoan tuotantoon ja luonnosta
saataviin raaka-aineisiin. Hankkeen tuloksena Varsinais-Suomen alueella on kymmenkunta
synttäritapahtumaa.
Västanfjärds byaråd R.F.
Avoimet kylät, soiva keramiikka: 1 500 €
Västanfjärdin kyläyhdistys kehittää mm. taiteilijoiden, käsityöläisten ja lasten välistä yhteistyötä
Västanfjärdissä ja Kemiönsaarella. Keraamikko tekee kukkopillit yhdessä Västanfjärdin koulun
oppilaiden kanssa. Pillejä varten tarvittava savi kaivetaan maasta koululaisten kanssa. Lapset
kirjoittavat myös sanat ilosta kertovaan lauluun, johon säveltäjä säveltää musiikin, joka koostuu
lasten tekemistä ja soittamista kukkopilleistä, Västanfjärdin savikelloista sekä lasten ilosta
kertovasta laulusta. Hanke on saariston kyläyhdistyksen, koulun ja taiteilijoiden sekä
käsityöläisten yhteinen ponnistus, josta kuultaa yhdessä tekemisen ilo. Toimet kootaan
yhteiseksi esitykseksi kesäkuussa 2017 ja Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivän juhlassa

Västanfjärdissä joulukuussa 2017. Koko hanke myös valokuvataan.
Turun yliopisto
Tiedettä ja teatteria kaikille aisteille: 1 000 €
Turun yliopisto, Turun ylioppilasteatteri ja Turun Suomalainen Yliopistoseura järjestävät
yhdessä neljä draamaa ja faktaa yhdistävää tiedeiltamaa, joiden tarkoituksena on näyttää
yleisölle miten tiede on muuttanut yhteiskuntaamme ja miten tiede on jatkuvasti arjessa läsnä.
Hanke herättää suomalaiset ymmärtämään, että kansakuntamme panosti kriittisenä hetkenä
tieteeseen. Tärkeintä siinä on se, että kansa teki tämän yhdessä, kansalaiskeräyksen voimin.
Ilman päättäväistä yhteishenkeä ja uskoa tulevaan yliopisto olisi jäänyt perustamatta.
Yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa katsotaan myös tulevaan.
Vistan koulu, Paimio
Kaksi väriä, kolme teemaa: 1 000 €
Hanke toteutetaan Vistan koulun neljäsluokkalaisille. Se sisältää kolme teemakokonaisuutta,
joiden työnimet ovat Suomen 100-vuotisteemaan sopivat Sinitaivas, joka sisältää tähtitaivaan ja
yleensäkin öisen taivaan ilmiöt, valkoiset hanget ja kesäyöt -kokonaisuus käyttää
nykytekniikkaa luonnon kauneuden ja monimuotoisuuden havainnoimiseen ja tallentamiseen.
Sinivalkoiset sävelet -osio on omistettu suomalaiselle musiikille, lauluille ja rytmeille. Hanketta
toteuttavat yhteistyössä neljänsien luokkien opettajat, oppilaat ja koulunkäynninohjaajat. Hanke
vahvistaa lasten luontosuhdetta, opettaa arvostamaan Suomen luonnon kauneutta ja antaa
elämyksiä. Hanke tekee kansallista musiikkiperinnettä ja historiaa tutuksi, opettaa suomalaisia
lauluja ja rytmejä. Hankkeen konkreettisina tuloksina tullaan näkemään kuvataidetöitä,
taidevalokuvia ja kuva-teksti-musiikki-kokonaisuuksia tietoteknisesti toteutettuna.
Suomen maatalousmuseo Sarka
Maatalouden aika (muuttuva maailma): 1 000 €
Suomen maatalousmuseo Sarka juhlistaa maamme 100-vuotiasta itsenäisyyttä rakentamalla
uuden perusnäyttelyn. Uusi näyttely käsittää suomalaisen maatalouden koko tarinan sen tulosta
Suomeen aina 2000-luvun jyrkkään muutokseen saakka. Erikoismuseon tiedollisiin haasteisiin
vastataan tuomalla esiin myös yksittäisen ihmisen kokemusmaailma suhteessa historiallisiin
vaiheisiin. Hanke toteutetaan monien yhteistyötahojen kanssa, mukana on mm. yksittäisiä
tutkijoita, alan harrastajia ja museoita. Hanke herättää huomaamaan, miten maatalous on
vaikuttanut maisemaamme ja myös yhteiseen kokemukseemme suomalaisesta maisemasta.
Hanke esittelee historiallisia maisemia ja muutoksia niissä ja avaa myös uusia näkökulmia
nykymaiseman katsomiseen: mitä 100-vuotisesta historiastamme on yhä nähtävissä
maisemassamme. Hanke lähentää menneisyyttä ja nykyhetkeä toisiinsa.

