1. Minua juhlitaan vakavasti.
2. Kerään ihmiset television
äärelle.
3. Saan suomalaiset
puhumaan muodista.

Vastaus: itsenäisyyspäivä

Mikä joulukuun
päivä olen?

Itsenäisyyspäivä 6.12.
Katsotko sinä televisiosta
Linnan juhlia
tai sytytätkö ikkunalle
kaksi sinivalkoista kynttilää?
Nämä ovat suomalaisten
yleisimmät itsenäisyyspäivän perinteet.
Kansallispäivää on vietetty
lähes samalla tavalla
yli sadan vuoden ajan.
Suomi oli osa Ruotsia
lähes 600 vuoden ajan,
kunnes Suomi liitettiin Venäjään.
Kun Venäjällä oli levottomuuksia,
päättäjät tarttuivat tilaisuuteen
ja julistivat Suomen itsenäiseksi
valtioksi.

Eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen 6. joulukuuta 1917.
Tästä päivästä tuli Suomen
itsenäisyyspäivä.
Senaatti ja eduskunta
määräsivät asetuksella,
miten kansallispäivää kuuluu juhlia,
joten tavat muodostuivat nopeasti.
Asetuksen mukaan Suomen lipun
tuli liehua julkisissa rakennuksissa
ja kirkoissa piti järjestää
jumalanpalveluksia.
Virastot, tuomioistuimet
ja koulut olivat kiinni.
Armeija alkoi järjestää sotilasparaateja eri puolilla Suomea.
Nämä itsenäisyyspäivän juhlaperinteet ovat säilyneet hyvin.
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Panssarivaunu itsenäisyyspäivän paraatissa Jyväskylässä vuonna 2015

Itsenäisyyspäivän lipunnosto
Jo 1920-luvulla järjestettiin Helsingin
Tähtitorninmäellä ensimmäinen
itsenäisyyspäivän lipunnosto.
Nykyään tilaisuus esitetään televisiossa
ja radiossa itsenäisyyspäivän aamuna.
Tilaisuudessa nostetaan lippu salkoon,
pidetään puheita ja kuoro esiintyy.

Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelus
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus
järjestetään Helsingin tuomiokirkossa
puolen päivän aikaan.
Jumalanpalvelus on yleiskirkollinen
eli mukana ovat luterilaiset,

ortodoksit ja muut kirkkokunnat.
Tilaisuuteen osallistuvat muun
muassa presidentit, eduskunta
ja valtion ylimmät virkamiehet.
Myös tavalliset seurakuntalaiset
saavat osallistua jumalanpalvelukseen
tai voivat seurata sitä televisiosta.

Puolustusvoimien valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati
Joka vuosi eri paikkakunnilla
järjestetään suuri paraati
eli sotaväen kulkue.
Paraatissa ovat mukana muun muassa
maavoimat, ilmavoimat, merivoimat
ja veteraanijärjestöt.
Soittokunnat soittavat
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Tarmo Manni kättelee Sylvi Kekkosta itsenäisyyspäivänä 1965.
ja lentokoneet lentävät taivaalla.
Itsenäisyyspäivän paraatia
voi seurata televisiosta.

Presidentin itsenäisyyspäivän
vastaanotto
Presidentin itsenäisyyspäivän
vastaanottoja on järjestetty melkein
itsenäisyyden alusta saakka.
Ensimmäisen vastaanoton järjesti
presidentti K. J. Ståhlberg vuonna 1919.
Paasikiven ja Kekkosen presidenttikausina vastaanotosta tuli
seurapiiritapahtuma.

Televisiossa ensimmäinen vastaanotto nähtiin vuonna 1957.
Vastaanotolle on tapana kutsua
hallituksen jäsenet, kansanedustajat sekä tärkeitä
virkamiehiä ja diplomaatteja.
Juhlan kunniavieraita ovat
sotaveteraanit ja lotat.
Lisäksi kutsuvieraiden joukossa
on eri alojen edustajia
kuten urheilijoita ja taiteilijoita.
Linnan juhlat kerää edelleen
suomalaiset television ääreen
keskustelemaan juhlavieraista
ja juhlapuvuista.
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Sinivalkoiset kynttilät

Muita perinteitä

Monen kodin ikkunalla palaa
itsenäisyyspäivän kunniaksi
kaksi sinivalkoista kynttilää.

Tasavallan presidentti myöntää
itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä.
Sankarihaudoille on tapana viedä
kynttilöitä, kukkia tai seppeleitä.
Ylioppilaiden soihtukulkue kuuluu
yliopistokaupunkien perinteisiin.
Monet katsovat televisiosta
Tuntematon sotilas -elokuvan.

Itsenäisyyspäivän kynttilöiden
yleistyminen alkoi vuonna 1927,
kun suomalaisia pyydettiin
sytyttämään ikkunalle
kaksi sinivalkoista kynttilää
kello 18:00–21:00 väliseksi ajaksi.
Joka paikassa kynttilöitä ei saa
polttaa tulipalovaaran vuoksi.
Silloin paristolla toimivat led-kynttilät
ovat turvallinen vaihtoehto.

Kysymyksiä
Miten sinä vietät itsenäisyyspäivää?
Mikä Tuntematon sotilas -elokuva on
sinusta paras? (Edvin Laine 1955, Rauni
Mollberg 1985, Aku Louhimies 2017)
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