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Hyvä lukija,
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta järjestää Kalevankankaan hautausmaan
sankarihaudalla
vuosittain
kunniakäyntija
seppeleenlaskutilaisuudet
Kaatuneitten
muistopäivänä toukokuun kolmantena sunnuntaina ja
Itsenäisyyspäivänä 6.12.
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. klo 12.00 Kalevankankaan seremo-nian
vastuujärjestäjä on Tampereen varuskunta ja Kansalaisjuhlatoimikunta on mukana
järjestelyissä kutsumalla kansalaisjärjestöt mukaan. Samana päivänä klo 18.00
Kansalaisjuhlatoimikunta järjestää muistotilaisuuden marsalkka Mannerheimin
patsaalla Vehmaisissa.
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan toiminta on pääosin veteraani- ja
maanpuolustusjärjestöjen ylläpitämää yhteistyötä Tampereen varuskunnan,
Tampereen kaupungin, muiden tamperelaisten järjestöjen, oppilaitosten,
viranomaisten ja laitosten kanssa. Toiminnan rahoittamiseksi kaupunki myöntää
vuosittain toiminta-avustusta. Pieni osa tarvittavista varoista kerätään toimijoiden
maksamilla vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla.
Jotta seremoniaosaaminen ei katoa, Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää
joka toinen vuosi Tampereella päivän mittaisen seremoniakoulutustilaisuuden.
Suosittelemme taustajärjestöjemme osallistuvan koulutuksiin lähettämällä niihin
seremonioihin osallistuvia jäseniänsä. Järjestettävistä koulutuksista välitetään
tietoja sähköpostitse. Ohjeistamme myös seuraamaan verkkosivua www.mpk.fi ja
siellä Pirkanmaan koulutusohjelmia.
Kiitämme kaikkia Kansalaisjuhlatoimikunnan työhön osallistuneita ja osallistuvia
sekä yhteistyökumppaneita. Toivomme tapahtumiin runsasta järjestöllistä
osanottoa.
Mikäli teillä on huomioita jäljempänä oleviin ohjeisiin tai niiden jakeluun, olemme
käytettävissänne.
Puheenjohtaja Jorma Suonio, puh. 0400-323 250, jorma.suonio@tampere.fi
Sihteeri Seppo Koivumäki, puh. 040-5560380, seppo.koivumaki@elisanet.fi
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta, Väinölänkatu 2, 33100 TAMPERE.
TAMPEREEN KANSALAISJUHLATOIMIKUNTA
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PUOLUSTUSVOIMAIN LIPPUJUHLAN PÄIVÄ
on virallinen liputuspäivä. Päivää on juhlittu vuodesta 1942 lähtien 4.6. Tätä ennen
armeijan lippujuhla oli 16.5. vuodesta 1919 lähtien. Todelliseksi
itsenäisyyspäiväksi suunniteltiin 16.5.1918, jolloin Helsingissä pidettiin
Vapaussodan päätösparaati. Toukokuussa ollut lippujuhlan päivä säilytti pitkään
epävirallisen kansallispäivän aseman. Sillä oli suuri kansansuosio. Päivän
vietossa oli keskeistä suojeluskuntien ja armeijan paraatit. Ensimmäinen paraati
järjestettiin 16.5.1919. 16.5. oli valkoisen armeijan ja vapaussodan näkyvin
kansallinen merkkipäivä 1920- ja 1930- luvuilla. Vuonna 1934 armeijan lippujuhla
määriteltiin viralliseksi liputuspäiväksi (asetus 27.4.1934). Ylipäällikkö
Mannerheim määräsi vuonna 1940, ettei lippujuhlan päivää vietetä vuonna 1940
vaan 19.5. vietettäisiin sodassa kaatuneiden sankarivainajien muistoa.
Tarkoituksena oli edistää kansallista sopua. Suomen ollessa jo uudessa sodassa
muutettiin kesäkuun alussa 1942 liputusasetusta siten, että armeijan lippujuhlan
päivä siirrettiin marsalkka Mannerheimin syntymäpäivän kohdalle. Aluksi päivää
kutsuttiin Suomen Marsalkan syntymäpäiväksi, mutta varsin pian sitä nimitettiin
puolustusvoimain lippujuhlaksi. (1970-luvun kalentereiden liputuspäivälistassa
päivän virallisena nimenä on Suomen Marsalkan syntymäpäivä, jota vietetään
puolustusvoimain lippujuhlana). Lippujuhlan päivänä järjestetään näyttävä sotilasparaati.
Sisältö
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, Kalevankangas
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Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, Leinola
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PUOLUSTUSVOIMAIN LIPPUJUHLAN PÄIVÄ
KALEVANKANKAALLA KLO 12.00
SEREMONIA- JA JÄRJESTYMISOHJE
Tampereen Varuskunta järjestää Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
04.06. kunniakäynti- ja seppeleenlaskuseremonian Kalevankankaan
hautausmaan sankariristillä klo 12.00. Kansalaisjärjestöt osallistuvat
Kalevankankaan tilaisuuteen jatkossa esitetyn ohjeen mukaan.
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KANSALAISJÄRJESTÖJEN YM. OSALLISTUMINEN LIPPUJUHLAN PÄIVÄN
KUNNIAKÄYNTIIN JA SEPPELEENLASKUUN.
JÄRJESTELYT KALEVANKANKAALLA 4.6.2017 KLO 12.00
Tampereen Varuskunta järjestää Puolustusvoimien lippujuhlan päivän
kunniakäynnin ja seppeleenlaskun Kalevankankaan sankarihaudalle 04.06.
klo 12.00.
Veteraani- ja kansalaisjärjestöt osallistuvat näihin tilaisuuksiin lippulinnalla, jossa
on lippu ja lipunkantaja.
Järjestöjen lippulinna kokoontuu hautausmaan pääportilla klo 11.30.
Lippulinnan kokoontumisen ja siirtymisen sankarihaudalle sekä järjestäytymisen
haudalla johtaa Tampereen Reserviupseerit ry:n määräämä upseeri.
Ristinaukiolla seremonian komentaa Tampereen Varuskunnan määräämä
upseeri.
Seremonia järjestetään seuraavan ohjelman mukaisesti:
LIPUN VASTAANOTTO
Satakunnan lennoston esikuntapäällikkö
SUOMALAINEN RUKOUS
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
RUKOUS
Pirkkalan seurakunnan kirkkoherra
VIRSI 577:1-3
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta ja juhlayleisö
PUHE
Tampereen varuskunta, eversti Juha-Pekka Keränen
LAULUESITYS
Mieskuoro Pirkanmiehet
SEPPELEENLASKU
Tampereen Varuskunnan, Tampereen kaupungin sekä
sotaveteraanien edustajat
PORILAISTEN MARSSI
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
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LIPPU POISTUU
Satakunnan lennoston esikuntapäällikkö
Järjestelyt Kalevankankaalla liitteessä 1, sivu10 ja ohjelma ja komennot
sankarihaudalla liite 2, sivut 11 ja 12.
Suomen lipun poistumisen jälkeen tilaisuus sankariristillä päättyy. Liput ja joukot
poistuvat komentojen mukaan Kalevantien suuntaan.
PUOLUSTUSVOIMAIN LIPPUJUHLAN PÄIVÄN MUISTOTILAISUUS
MARSALKKA MANNERHEIMIN PATSAALLA LEINOLASSA KLO 18.00.
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta järjestää Tampereen Varuskunnan
tukemana Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 04.06. klo 18.00
muistotilaisuuden Suomen Marsalkka Mannerheimin patsaalla Tampereen
Leinolassa. Kansalaisjärjestöt ym. osallistuvat seremoniaan alla olevan
ohjeen mukaan.
Seremoniaan osallistuvat kansalaisjärjestöjen liput kokoontuvat ilman
lippuvartijoita Hampulankadun päässä olevalla pysäköintipaikalla klo 17.30.
MUISTOTILAISUUTEEN OSALLISTUVAT
Tamperelaiset kansalaisjärjestöt
Tampereen kaupunki
Tampereen Varuskunta
Tampereen evankelisluterilaiset seurakunnat
Tampereen ortodoksinen seurakunta
Tampereen Teknillinen Yliopisto
Tampereen Yliopisto
Yleisö.
JÄRJESTÄYTYMINEN PATSAALLE SIIRTYMISTÄ VARTEN
Suomen lipun lippuvartijoineen asettaa Tampereen Reserviläiset ry.
Lipunkantajalta ja lippuvartijoilta edellytetään yhtenäistä pukeutumista.
Varustuksena käytetään tumma puku, säätilasta riippuen tumma päällystakki,
mustat kengät ja tummat käsineet.
Järjestäytymiset ja huomionosoitukset komentaa Tampereen Varuskunnan
määräämä upseeri.
Seremonian komentajan johdolla liput järjestäytyvät seuraavasti:
Suomen lippu lippuvartijoineen
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Veteraanijärjestöjen liput
Järjestöjen piiriliput
Muiden järjestöjen liput
Komennolla ryhmitys siirtyy klo 17.45 pysäköintipaikalta 100 m:n päässä olevalle
ulkoilupolulle odotusasemaan seremonian komentajan käskyllä. Järjestöjen
jäsenet ja muu yleisö kokoontuvat suoraan juhlapaikalle.
JÄRJESTELYT PATSASAUKIOLLA
Nelihenkisen kunniavartion asettaa Puolustusvoimat.
Soittokunta ryhmittyy omalle paikalleen patsaan ja järjestölippujen kaaren taakse,
kuoro vastaavasti omalle paikalleen patsaasta etuvasemmalle, molemmat
viimeistään klo 17.50.
Seremonian
komentajan
käskyllä
kansalaisjärjestöjen
liput
lähtevät
odotusasemasta liikkeelle jonossa klo 17.55. Suomen lippu jää vielä
odotusasemaan.
Järjestöliput sijoittuvat puolikaareen patsaan sivuille ja taakse. Tilaisuuden
puhujat ja seppeleenlaskijat sijoittuvat patsasaukiolle Suomen lipun oikealle
puolelle ja sotilasosasto heidän jatkeekseen. Yleisö asettuu patsasaukiolle
patsaasta katsottuna aukion vasemmalle sivustalle ja taakse.
Suomen lippu lippuvartijoineen lähtee liikkeelle odotusasemasta klo 17.59 ja
asettuu patsaan oikealle sivustalle sen rintamatason etupuolelle..
Järjestäytyminen patsasaukiolle tapahtuu liitteenä olevan piirroksen mukaisesti.
Äänitekniikka:
Patsasaukion äänentoistolaitteet asettaa Satakunnan Lennosto. Tilaisuudessa
tarvitaan kolme mikrofonia (patsaan eteen puhujille, seppeleen laskijoille ja
kuorolle).
SEPPELEEN LASKIJAT
Seppeleen patsaalle laskevat Tampereen Varuskunnan, Tampereen
kaupungin ja Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry:n
edustajat (yksi kustakin) tilaisuuden komentajan ohjauksen mukaan.
Seppele toimitetaan Kansalaisjuhlatoimikunnan toimesta patsaalle, josta se on
saatavissa klo 17.50.

JÄRJESTELYT MANNERHEIMIN PATSAALLA 4.6.
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Puhallinorkesteri

YLEISÖ

YLEISÖ

Kansalaisjärjestöjen lippurivistö
Kunniavartio, 4 henk.
Mikrofoni
Suomen
lipun
vartio
YLEISÖ
YLEISÖ
Mikrofoni
pappi
puhuja
Seppeleenlaskijat
YLEISÖ

MUISTOTILAISUUDEN KULKU

tilaisuuden
johtaja
YLEISÖ

K
u
o
r
o
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Seremonia suoritetaan alla olevan ohjelman mukaisesti:
SUOMEN LIPUN VASTAANOTTO
MARSALKAN HOPEATORVET
Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri
PUHE
PUHALLINMUSIIKKIA
Puhallinorkesteri
KUORO
Mieskuoro Pirkanmiehet
RUKOUS
Tampereen seurakunnan edustaja
SEPPELEENLASKU
Puolustusvoimat, Tampereen kaupunki ja
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry
KESÄPÄIVÄ KANGASALLA
Pirkanmaan maakuntalaulu
Puhallinorkesteri, kuoro ja yleisö
LIPUT POISTUVAT
Seremonia päättyy Suomen lipun ja järjestölippujen poistuttua patsaan alueelta.
TIEDOTUS
Kansalaisjuhlatoimikunta toimittaa kutsun ja tämän ohjeen tamperelaisille
kansalaisjärjestöille, laitoksille ja viranomaisille erillisen jakeluluettelon mukaan.
Kansalaisjuhlatoimikunta toimittaa Mannerheimin patsaan muistotilaisuuden
osalta kutsun, tämän ohjeen ja käsiohjelman seremonian toteutuksen
avainhenkilöille.
Tampereen Varuskunnan sisäisestä ohjeistuksesta ja tiedotuksesta vastaa
Tampereen varuskunnan päällikkö.
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Yleisöä varten laadittuja käsiohjelmia
Tampereen Partiolaiset ry:n toimesta.

jaetaan

patsasaukion

tuloreiteillä

MUUT JÄRJESTELYT
Pukeutuminen:
Lippujen kantajilla ja lippuvartijoilla tumma puku ja säätilan mukaan tumma
päällystakki ja tummat housut/hame, mustat kengät, asuun sopiva päähine sekä
tummat käsineet. Muut osallistujat pukeutuvat tilaisuuden luonteeseen
soveltuvaan asuun.
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä on yleinen liputuspäivä.
Siviilihenkilöt kantavat kunniamerkkejä päällystakeissaan tai ilman päällystakkia
tummassa puvussa.
Seremoniapaikan liputuksesta ja ympäristön siisteydestä vastaa Tampereen
kaupungin asianomainen yksikkö.
Yleisestä järjestyksestä juhlapaikalla huolehtii poliisi.
KULKU KOKOONTUMISPAIKALLE JA PATSASAUKIOLLE
Kokoontumispaikalle ja patsasaukiolle kuljetaan reittejä:
1) Lippujen kokoontumispaikalle Hampulankadun päässä olevalle kaupungin
pysäköintipaikalle ja sieltä polkua pitkin patsasaukiolle reittiä: Sammon valtatie Pulkkisenkatu - Mikkolankatu – Hampulankatu.
2) Toista reittiä patsasaukiolle: Sammon valtatie - Vestonkatu - Holvastinkatu Orimuskatu - Ilmattarenkatu – Lyylikinkadun päähän ja polkua pitkin patsaalle.
LISÄTIETOJA
Puheenjohtaja Jorma Suonio, puh. 0400-323 250, jorma.suonio@tampere.fi tai
Sihteeri Seppo Koivumäki, puh. 040-5560380, seppo.koivumaki@elisanet.fi
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Liite 1
JÄRJESTELYT KALEVANKANKAALLA 4.6.2017 KLO 12.00
YLEISÖ

YLEISÖ

SOTILASOSASTO
Soittokunta

Kuoro
Kunniavartio
Mikrofoni

Mikrofoni

Kutsuvieraat

Kielekkeinen
Valtiolippu

Puhujat ja
seppeleenlaskijat

JÄRJESTYMISREITTI

LIPPULINNA
YLEISÖ

VETERAANIT

LIPPULINNA
YLEISÖ
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Liite 2
OHJELMA SANKARIHAUDALLA 4.6.2017
KLO

TOIMINTA ja komennot

4.6.2017
11:55
11:57

Joukot ovat ryhmittyneenä sankarihaudalle
Tilaisuuden komentaja komentaa: ”Joukot kuuluvat komentooni,
asento, olalle - vie, ojennus, katse eteen - päin, lepo” (komennolla
”olalle - vie” liput nostetaan kantoasentoon).

11:58

Tilaisuuden komentaja komentaa: ”Otamme vastaan Suomen lipun.
Asento, huomio, katse oikeaan - päin.” Vanhempi lippu-upseeri ja
lipunkantaja vievät lipun paikalleen, tekevät käännöksen vasempaan ja
ojentautuvat. Liput tekevät kunnianosoituksen.
Tilaisuuden komentaja komentaa: ”Katse eteen - päin, jalalle - vie,
lepo.” (lipunkantajat vievät lipun jalalle ja miekka viedään tuppeen)

12:00

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
TANELI KUUSISTO: SUOMALAINEN RUKOUS
Hymni
- tilaisuuden komentaja: ”Lakki – päästä, lepo”
Rukous
papin puhe ja rukous
Pirkkalan kirkkoherra
(kehotuksella ”Rukoilkaamme” joukot ottavat rukousasennon ja
lausuttaessa ”aamen” otetaan lepo.)
Virsi 577:1-3
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, kuoro ja yleisö
- virren päätyttyä tilaisuuden komentaja: ”Lakki - päähän, lepo.”
Puhe
Tampereen varuskunnan päällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen
Lauluesitys
Mieskuoro Pirkanmiehet
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Seppeleen lasku
Tilaisuuden komentaja komentaa: ”Suoritamme seppeleenlaskun,
Asento, huomio, katse oikeaan - päin.”
Seppeleenlaskijat siirtyvät muistomerkille ja laskevat seppeleen.
Seppeleenlaskijat siirtyvät alkuperäisille paikoilleen.
Tilaisuuden komentaja komentaa: ”Katse eteen - päin, olalle – vie,
Lepo”
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
PORILAISTEN MARSSI
Liput tekevät kunnianosoituksen
n 12:35

Tilaisuuden komentaja komentaa: ”Suomen lippu poistuu, Asento,
eteen – vie, huomio, katse oikeaan - päin.”
Lippuvartio vie lipun vanhemman lippu-upseerin komentamana pois
aukiolta Kalevantien suuntaan.
Tilaisuuden komentaja komentaa: ”Katse eteen - päin, olalle – vie,
Lepo”
Lipun poistuttua joukkojen komentajat siirtävät joukkonsa pois aukiolta.

