
Suomi 100 -sisältöjä viestintään 
liitettäväksi omaan urheiluviestintääsi tai tapahtumaasi 

 
Juhlavuoden kunniaksi voimme olla ylpeitä Suomesta ja itsenäisen Suomen historiasta. 

Liitä omaan viestintääsi viestiä 100-vuotiaasta itsenäisestä Suomesta ja innosta ihmisiä 

mukaan juhlimaan sitä myös urheilun parissa! 

 

Taustoitusta 
Suomi on uskomaton menestystarina ja aivan omaa luokkaansa monella reilun ja 

oikeudenmukaisen yhteiskunnan mittarilla mitattuna: demokratia, oikeusvaltio, tasa-arvo 

ja naisten asema, koulutus tai sananvapaus. Suomalaiset ovat vieneet maataan 

eteenpäin huolehtimalla kaikista ja uudistumalla ajan vaatimusten mukaan. Tämän voi 

yhdistää hyvin urheilun teemoihin. Urheilu on yhdistänyt, luonut uskoa ja merkityksiä niin 

yksittäisille suomalaisille kuin koko kansakunnalle. 

 

Pieni Suomi on noussut maailmankartalle myös urheilun saralla ja nämä hetket ovat 

innostaneet ja valaneet suomalaisille uskoa tulevaisuuteen. 

 

Innostu puhumaan Suomesta ja suomalaisuudesta. Löydä vahvuudet, ja rikasta tarinaa 

oman urheilulajin erityisyyksillä, yksityiskohdilla ja saavutuksilla. Alla olevat lauseet on vain 

ehdotuksia, joita voit käyttää apuna omassa viestinnässäsi. Voit muokata ja yhdistellä niitä 

haluamallasi tavalla. 
 

 

Lyhyitä vaihtoehtoisia lauseita käyttöön 
 Juhlitaan yhdessä 100-vuotiasta itsenäistä Suomea!  

 Itsenäinen Suomi täyttää sata – juhlimme sitä yhdessä! 

 Vuonna 2017 juhlimme 100-vuotiasta itsenäistä Suomea  

 

 XX tapahtuma on mukana myös juhlimassa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä 
 Olemme mukana juhlimassa 100-vuotiasta itsenäistä Suomea vuonna 2017 

 

 Suomalainen urheilu yhdistää vuonna 2017 kisajuhlat ja 100-vuotiaan itsenäisen 

Suomen juhlinnan. Tule mukaan / ollaan siinä yhdessä mukana! 

 

 

Kehotteita: 
 

 Juhlitaan urheilukansana Suomea ja 100-vuotista itsenäisyyttä urheillen ja urheilusta 

nauttien! 

 Nautitaan kisatunnelmasta ja juhlitaan samalla hienoa yhteistä 100-vuotiasta 

itsenäistä Suomea! 

 Iso käsi suomalaiselle 100-vuotiaalle itsenäisyydelle ja urheilulle! 

 Meillä on takana 100 vuotta hienoa suomalaista urheiluhistoriaa – ollaan siitä 

ylpeitä ja jatketaan samaan tahtiin seuraavat sata vuotta! 

 

 

 



Pitempiä lauseita, osaksi tekstiä tai juontoihin 

 
 Tänä vuonna joukkue xx pelaa satavuotiaalle itsenäiselle Suomelle! 

 Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi on urheilun supervuosi ja sitä juhlitaan sadoin eri 

tavoin.  

 Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on kaikkien suomalaisten juhlavuosi ja sitä 

saamme juhlia myös urheilun parissa. 

 Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on urheilun ilotulitusta. 

 100-vuotista itsenäistä Suomea on rakennettu sisulla, osaamisella ja yhteistyöllä. 

Myös urheilussa saamme nauttia näistä kaikista! 

 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin 

juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja 

luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen. Juhlitaan satavuotiasta Suomea yhdessä! 
 

 

Urheilun merkitys 

 Urheilulla on ollut tärkeä merkitys itsenäisen Suomen historiassa. 

 Urheilu on suurin suomalainen kansanliike ja sillä on ollut ja on edelleen tärkeä 

merkitys suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 
Urheilun supervuosi 

 Urheilun supervuosi 2017 on täynnä ainutlaatuisia elämyksiä tarjoavia urheilukisoja, 

joissa urheilukansa saa juhlia samalla 100-vuotiasta itsenäistä Suomea. 

 

 Suomi täyttyy vuonna 2017 ennätyksellisestä määrästä urheilukisoja ja -tapahtumia, 

joissa urheilukansa pääsee nauttimaan kisatunnelmista ja samalla juhlimaan 

yhdessä 100-vuotiasta itsenäistä Suomea.  

 

 Urheilun supervuosi tarjoaa huikeita elämyksiä ja luvassa on ainutlaatuinen kattaus 

kansainvälisiä arvokisoja ja erilaisia urheilutapahtumia. Itsenäisyyden juhlavuoden 

aikana Suomi isännöi vuoden aikana muun muassa pohjoismaisten hiihtolajien, 

taitoluistelun, joukkuevoimistelun sekä nuorten suunnistuksen ja -pikaluistelun MM-

kilpailuja sekä EM-tason kisoja. Vuoden ohjelmaa rikastavat vuosittaiset 

urheiluväkeä vetävät kisat, isot muut tapahtumat kuten urheilun SM-viikot ja Tall 

Ships Race sekä aivan erityiset 100-teeman tempaukset kuten Finlandia-hiihdon 100 

kilometrin taival ja 100 pyöräilytekoa. 
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http://www.sport.fi/valo/mita-teemme/liikunnan-ja-urheilun-suomi-100/urheilun-supervuosi

