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TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOPÄIVÄNÄ
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Yleistä :
-

kunniakäynnin johtaa ja kunniavartion asettaa Lohjan Reserviupseerikerho, Suomen lipun
kantajan ja airueet asettaa Lohjan Seudun Reservinaliupseerit.
jokainen tilaisuuteen osallistuva järjestö hankkii lipulleen kantajan itsenäisesti.
järjestöjen lipuilla ei ole airueita
lippulinna järjestäytyy klo 10:45 Veteraanikiven vieressä virkamiesten pysäköintialueella.
kirkonkellot alkavat soida klo 11:00 ( Srk:n pysyväismääräys )
huomioitava messun vaikutus aikatauluun ja yleisöön, mikäli päivä on sunnuntai.
tilaisuuteen on hyvä sopia ”järjestysmies”, joka ohjaa kynttilöiden sytyttämisen ja ohjaa
yleisön paikoilleen sekä ohjeistaa yleisölle käytännöt seppeleenlaskun aikana.

Seppele :
-

-

seppele kahdella sinivalkoisella nauhalla varustettu havuseppele, joissa lukee :
• ” Talvisodan sankareita kunnioittaen ”
• ” Lohjalaiset järjestöt ”
seppeleen hankinnasta vastaa Lohjan Reserviupseerikerho ja kustannukset maksavat
puoliksi upseerit ja aliupseerit.
seppeleen toimittaa esim. Kukkahuone Verona ja toimitusaikaa on syytä varata ainakin yksi
viikko.
seppeleenlaskijoina upseerien ja aliupseerien edustaja tai heidän valitsemansa henkilöt.

Tilaisuuden kulku :
-

lippulinna siirtyy riviin Veteraanikiven eteen, siten että se on valmiina kun kirkonkellot
alkavat soida klo 11:00.
veteraanijärjestöjen edustajat sytyttävät kynttilät Veteraanikivelle kirkonkellojen soidessa.
muut sytyttävät kynttilät veteraanijärjestöjen jälkeen.
kunniavartijat voivat seisoa Veteraanikiven takana kynttilöiden sytyttämisen ajan.
kirkonkellojen lopetettua soiton lippulinna siirtyy vetäjän johdolla Sankarihaudalle
hautausmaan pääkäytäviä pitkin.
kunniavartijat siirtyvät lyhintä tietä Sankaripaadelle.
yleisö voi halutessaan siirtyä lippulinnan perässä tai lyhintä reittiä.
lippulinna siirtyy vetäjän johdolla Sankaripaadelle johtavan pääkäytävän vasemmalla
puolella olevalle käytävälle.
yleisö siirtyy vastaavasti pääkäytävän oikealla puolella olevalle käytävälle.
kun kaikki on paikoillaan , suoritetaan seppeleenlasku.
järjestöliput tekevät kunniaa järjestöjen seppeleelle
lippulinnan vetäjä kunnioittaa jokaista seppelettä viemällä käden päähineeseen
seppeleenlaskun alussa ja viemällä käden terävästi alas lopussa.
seppeleenlaskun jälkeen lippulinna palaa vetäjän johdolla takaisin lähtöpisteeseen ja
tilaisuus on ohi.
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Pukukoodi :
-

-

kunniavartijoilla, Suomen lipun kantajalla sekä airueilla ja lippulinnan vetäjällä on asusteena
maastopuku ( M91 tai M05 ) ja tähän kuuluva sään mukainen päähine, talviolosuhteissa voi
asusteena olla myös lumipuku.
mahdolliset kunniamerkit ohjesääntöjen mukaan kiinnitettynä.
tavoitteena kaikilla samanlainen varustus tai kunniavartijoilla yhtenäinen keskenään samoin
kuin Suomen lipun kantajilla keskenään yhtenäinen.
seppeleenlaskijoilla tummat säähän sopivat asusteet ja mahdollinen päähine sään mukaan
sekä lisäksi heillä aina tummat käsineet.
järjestöjen lippulinnassa lipunkantajilla tummat säähän sopivat asuteet ja mahdollinen
päähine sään mukaan , sekä aina tummat käsineet.

Kutsu tilaisuuteen :
-

Reserviupseerikerho vastaa tilaisuuden järjestämisestä ja informoi järjestöjä, sekä ilmoittaa
Länsi-Uusimaan järjestöpalstalla sekä sosiaalisessa mediassa tilaisuudesta.
kutsua tehdessä on huomioitava eri ikäryhmät ja heidän käyttämänsä media.
Seurakunta informoi tilaisuudesta omissa ilmoituksissaan.
jokainen järjestö informoi omia jäseniään.

Yleisiä ohjeita :
-

-

kunniavartijat marssivat pääkäytävää pitkin Sankaripaaden eteen, suorittavat tervehdyksen
viemällä käden päähineeseen ja terävästi alas , sekä siirtyvät paikoilleen paaden
molemmille sivuille,seisovat levossa koko tilaisuuden ajan ja tekevät vastaavan
tervehdyksen poistuessaan tilaisuuden jälkeen.
seppeleenlaskija ( miehet ) ottaa mahdollisen päähineen pois päästään ennen nauhojen
lukua ja pistää sen takaisin vasta seppeleenlaskun jälkeen.
yleisö ( miehet ) toimii samoin.
kaikki lipunkantajat airueineen seisovat mahdollinen päähine päässä koko tilaisuuden ajan.

Järjestöjen luettelo :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Huom ! järjestöjen nimiä ei pääsääntöisesti lueta seppeleenlaskussa.

Kaatuneitten omaiset
( ei lippua )
Lohjan Sotainvalidien Perinne
Lohjan Seudun Sotaveteraanit
Lohjan Rintamaveteraanit
Lohjan Reserviupseerikerho
Lohjan Seudun Reservinaliupseerit
Länsi – Uudenmaan Rauhanturvaajat
Lohjan Maanpuolustusnaiset
Länsi – Uudenmaan Sotaorvot
( ei lippua )
Lohjan Rotaryklubi
Lions Club Lohja Harju
Partiolippukunnat
o Lohjan Nummitytöt ja Lohjan Eräveikot

Huom ! lippulinna järjestäytyy oheiseen järjestykseen Suomen lipun jälkeen.
Huom ! Sotiemme 1939 – 1945 Perinneyhdistyksen aloittaessa toimintansa järjestöjen luettelo ja
seppeleenhankinta- sekä laskuvuorot muuttuvat.

