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KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN (27.4.), KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN
(toukokuun 3. sunnuntai) JA ITSENÄISYYSPÄIVÄN (6.12.) VIETON
MENETTELYTAPAOHJEET.
Yleistä
Ohje sitoo kaikkia allekirjoittaneita osapuolia huolehtimaan sille annetuista
tehtävistä ilman ilmoitusta. Yhteisöjen yhteyshenkilön vaihtuessa on edellisen
yhteyshenkilö velvollinen opastamaan seuraajaansa kyseisissä asioissa.
Ylöjärven kaupungin kultuuritoimi kokoaa jokaisesta allekirjoittaneesta
yhteisöstä yhteyshenkilöiden nimet ja voimassa olevat yhteystiedot ja pitää ne
ajan tasalla. Eri osapuolilla on myös toisaalta velvollisuus ilmoittaa
yhteystietojen muuttumisesta.
Kulttuuritoimi ilmoittaa kaikille osapuolille mikäli ohjeesta jostain syystä
poiketaan.
KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.
Seppeleiden lasku
Kansallisena veteraanipäivänä seppele lasketaan sankarihaudalle klo 11.00.
Seppeleenlaskijat (yläasteen oppilas, molemmat veteraanijärjestöt,
puolustusvoimat) lähtevät haudalle sakastin ovelta, kun kirkonkellot alkavat
soida.
Kyseisenä päivänä ei haudalla ole kunniavartiota eikä lippuja.
Seppeleen tilaa ja toimittaa sakastiin kulttuuritoimi.
Veteraanien kirkkopyhä on yleensä seuraavana sunnuntaina.
Juhla
Ylöjärven lukio vastaa kansallisen veteraanipäivän juhlan järjestelyistä.
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KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ (toukokuun 3. sunnuntai)
ITSENÄISYYSPÄIVÄ (6.12.)
Kirkko
1.

Lippujen vakituinen säilytyspaikka on kirkon sakastissa. Kukin järjestö
huolehtii itse omasta lipusta.

2.

Lippujen kantajat ja lippuvartio siirtyvät kirkosta sakastiin
jumalanpalveluksen kolehtivirren aikana tai milloin on ehtoollinen, niin
ehtoollisen vieton jälkeen.

3.

Suomen lippu on esillä koko jumalanpalveluksen ajan.
Partiolaiset ovat lippuvartiossa. Vartion vaihto 2-3 kertaa.
Lippuvartiossa miehet ilman lakkia.

4.

Loppusoiton alkaessa ennakkoon sovittu partiolainen ottaa Suomen lipun
jalustalta.

5.

Ensimmäisenä lähtee liikkeelle Suomen lipun oikeanpuoleinen vartija,
Suomen lippu, vasemmanpuoleinen Suomen lipun vartija.
Heidän tulee kävellä rauhallisesti loppusoiton aikana.

6.

Suomen lipun ja vartion (Partiolaiset) jälkeen kulkevat jumalanpalveluksen
toimittajat ja heidän jälkeensä tulevat muut lippuvartiot sekä
seppeleenlaskijat (liput tulevat järjestyksessä:
Sotaveteraanit, Reserviupseerit, Reservialiupseerit).

7.

Seppeleenlaskijat siirtyvät kirkon sakastiin valmistautumaan haudoille
menoa varten vuoroylistyksen aikana, ennen Herran siunausta.
Sankarihaudan kunniavartio odottaa kirkon eteisessä.

8.

Kirkon eteisessä kaikki liput, seppeleenlaskijat ja jumalanpalveluksen
toimittajat muodostavat yhtenäisen kulkueen.

9.

Kulkue poistuu kirkosta yhtenäisenä jonona kohti sankarihautoja.

Haudoilla
10.

Kirkonkellojen soiton aikana lippuvartiot ja seppeleidenlaskijat ryhmittyvät
sankarihautojen eteen.

11.

Seppeleiden laskutilaisuus aloitetaan kuorolaululla tai virrellä. Laulun
jälkeen seppeleidenlaskijat lähtevät liikkeelle yhtäaikaa.
Seppeleiden lasku eri aikaan.
Järjestys: viime sodissa kaatuneet, vapaussodassa kaatuneet,
vakaumuksensa puolesta kaatuneet.
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Seppeleenlaskijat ja Muistomerkit
Muistomerkki

Viime sodissa kaatuneiden hauta

Seppeleenlaskijat
Puolustusvoimien puolesta
Puolustusvoimien Teknillinen
Tutkimuslaitos
Ylöjärven Sotaveteraanit

Vapaussodassa kaatuneiden hauta
-parillisina vuosina

Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta
-parillisina vuosina

Vapaussodassa kaatuneiden hauta
-parittomina vuosina

Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta
-parittomina vuosina

Ylöjärven kaupunki
Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven seurakunta
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Ylöjärven seurakunta
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Ylöjärven kaupunki
Ylöjärven Reserviupseerit ry

13.

Seppeleen tekstinlukija on oikealla puolella ja seppeleenlaskija vasemmalla
puolella rintamasuunnasta katsottuna.

14.

Järjestöjen liput ovat kunnianosoitusasennossa seppeleiden laskun ajan.
Lippujen järjestys: lähinnä muistomerkkiä on aliupseerien lippu, upseerien
lippu, sotaveteraanien lippu ja käytävän vieressä Suomen lippu.

15.

Seppeleiden laskun jälkeen seuraa rukous, virsi ja kirkonkellojen
läppäykset (3x3).

16.

Kirkonkellojen läppäysten jälkeen liput poistuvat ensimmäisinä kohti
seurakuntakeskusta (vain itsenäisyyspäivänä) juhlaa varten. Suomen lippu
edellä. Heitä seuraavat myös seppeleidenlaskijat.
Ulkona lippuvartiot ovat koko ajan lakki päässä.
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Kahvitilaisuus (vain itsenäisyyspäivänä)
Kahvitarjoilu alkaa välittömästi haudoilla käyntien jälkeen. Kahvitilaisuuden
kaikki käytännön järjestelyt (paitsi koristelun) hoitavat Ylöjärven Maanpuolustus
Naiset ry. Kahvitilaisuuden kustannuksista huolehtii Ylöjärven kaupunki.
Järjestäjät ja kulttuurisihteeri sopivat vuosittain Kahvitilaisuuden talousarviosta.
Juhla (vain itsenäisyyspäivänä)
Juhla järjestetään välittömästi kahvitilaisuuden jälkeen seurakuntakeskuksessa.
Juhlaohjelman sisällöstä ja kustannuksista vastaa Ylöjärven kaupunki.
Seppeleet
Seppeleiden (3kpl) tilauksen hoitaa Ylöjärven Reserviupseerit ry. Järjestö
huolehtii myös, että seppeleet ovat kirkon sakastissa valmiina ennen
jumalanpalveluksen alkamista. Lasku toimitetaan Ylöjärven kaupungin
kulttuurisihteerille. Hän huolehtii laskun vuorovuosina seurakuntaan.
Tekstit seppeleissä:
Sankarivainajien muistoa kunnioittaen
Ylöjärven kunta, Ylöjärven seurakunta, Puolustusvoimat, eri
kansalaisjärjestöt.
VASTUUALUEET
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
Seppeleenlaskija
Ylöjärven Sotaveteraanit ry.
Seppeleenlaskija
Yhdistyksen lippu, Lippuvartiot
Ylöjärven Reserviupseerit ry
Seppeleenlaskija
Yhdistyksen lippu, Lippuvartiot
Kunniavartio sankarihaudalle
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Seppeleenlaskija
Yhdistyksen lippu, Lippuvartiot
Kunniavartio sankarihaudalle
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Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry
Kahvitilaisuuden jäljestäminen
Ylöjärven Viittaveljet ry
Suomen lippu / Lippuvartio

Muistakaa säilyttää tämä ohje myös seuraaville yhteisöjenne edustajille.

Ylöjärvellä 1.12.2003
Minna Vallin
kulttuurisihteeri

