SUOMI 100 LOVIISASSA
Uusivuosi Laivasillalla 31.12.2016
• koko perheen uudenvuodenjuhla klo 16–18
• Loviisan Suomi 100 -juhlavuoden avaus klo 23–24
Kuusijuhla 12.5.2017
• Tulevaisuuden kuusi istutetaan Komendantinpuistoon. Lisäksi loviisalaiset pääsevät
yhdessä istuttamaan pienen kuusimetsän Saaristotien varteen.
Taitajain ilta 25.8.2017
• Loviisan nimipäivän Taitajain ilta rakentuu yhdessä Loviisan asukkaiden, yhdistysten,
yritysten ja toimijoiden kanssa. Lähtölaskenta sata päivää sataan alkaa.
Syödään yhdessä 30.8.2017
• koulurauhan julistus ja kunnallisen ruokailun juhlapäivä Kappelin puistossa
Sibelius-päivät 7.-9.9.2017
Senioriviikon juhlat 4.10.2017
Itsenäisyysviikon tapahtumakokonaisuus
• Koululaisten itsenäisyyspäivän tanssiaiset 4.-5.12.
• Koko kaupungin itsenäisyyspäivän tanssit 5.12.
• 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän juhla 6.12.
• Päiväkotien itsenäisyyspäivänjuhlat 7.12.
• Suomalaisen musiikin päivän kirkkokonsertti 8.12.
Kauan eläköön taide
• Syyslukukaudella 2017 Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin
kaksikielinen luentosarja Loviisan seudun taiteilijoista Suomen itsenäisyyden
alkuvuosikymmeniltä näihin päiviin
Suomi 100 – 10 vuosikymmentä Loviisassa
• Loviisan kaupunginmuseon juhlavuoden näyttely esittelee tapahtuman tai ilmiön Suomesta
ja Loviisasta jokaiselta itsenäisyyden vuosikymmeneltä
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Loviisa juhlii itsenäistä Suomea
Suomi 100 juhlavuosi käynnistyy Loviisassa Uudenvuodenriehalla Laivasillalla 31.12.2016.
Koko perheen uudenvuodenjuhlassa kello 16–18 ohjelmassa on muun muassa mehua,
musiikkia, tanssia ja poniajelua sekä tietysti ilotulitus. Kello 23.30–0.30 julistetaan Suomi 100juhlavuosi avatuksi mahtavalla ilotulituksella.
Kuusijuhlassa 12.5.2017 istutetaan Tulevaisuuden kuusi Komendantinpuistoon. Myöhemmin
loviisalaiset pääsevät juhlavuoden kunniaksi istuttamaan yhdessä pienen kuusimetsän
Saaristotien varteen.
Lähtölaskenta sata päivää sataan alkaa Taitajain iltana 25.8.2017. Loviisan nimipäiväjuhlat
rakentuvat yhdessä ja mukaan on kutsuttu kaikki loviisalaiset – asukkaat, yhdistykset ja
yritykset.
Kaikki Loviisan koululaiset kokoontuvat Kappelinpuistoon syömään yhdessä 30.8.2017.
Samalla kaupunkiin julistetaan koulurauha sekä juhlistetaan yhtä itsenäisen Suomen
saavutuksista, kunnallista kouluruokailua.
Senioriviikolla, 4.10., juhlitaan ja tanssitaan yhdessä sinivalkoisien sävelien tahdissa.
Itsenäisyysviikolla juhliin on kutsuttu koko kaupunki. Koululaiset kokoontuvat tanssiaisiin
Liikuntahallille 4.–5.12. Juhlat jatkuvat koko kaupungin itsenäisyyspäivän tanssiaisissa 5.12.
sekä tietysti itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. Päiväkodit saavat omat juhlansa 7.12. ja viikko
huipentuu suomalaisen musiikin päivän kirkkokonserttiin 8.12.
Suomi 100 juhlavuoteen kuuluu myös Loviisan kaupunginmuseon näyttely Suomi 100 – 10
vuosikymmentä Loviisassa sekä kansalaisopistojen juhlavuoden luentosarja loviisalaisesta
taiteesta itsenäisyyden vuosikymmenillä.

www.loviisa.fi/Suomi100
www.lovisa.fi/Finland100

