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Lions-piiri 107 B Alue II
Vuosittainen itsenäisyyspäivän hartaus ja sankarihautakäynti
Espoon Tuomiokirkossa

Koonnut: Susanna Jokiperä LC Espoo/City
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TEHTÄVÄ 1
1) Seppeleen hankinta (Vastuussa oleva klubi maksaa ja laskutus piirille).
Seppele n. 60 cm halkaisijaltaan. Ei muuta kuin lehdillä päällystetty vihreä rengas ja sinivalkoiset
nauhat.
Teksti: Sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Till minnet av de stupade. Espoolaiset Lions-klubit.
Seppele toimitetaan kirkolle ja jätetään eteiseen odottamaan, josta seppeleenlaskijat sen ottavat
kantoonsa heti lippujen poistuttua kirkosta.
Perinteisesti vuorossa oleva DG ja APJ laskevat seppeleen.
2) Suomen lippu ja lipunkantaja (DG tai VDG tuo lipun). Tehtävävuorossa oleva klubi nimeää
lipunkantajan ja sopii DG:n/VDG:n kanssa lipun tuonnista.
3) 107 B-piirin lippu ja lipunkantaja (DG tai VDG tuo lipun). Piirin lippua kantaa perinteisesti
kaikissa tilaisuuksissa 1. varapiirikuvernööri, jos hän ei pääse, niin silloin 2. varapiirikuvernööri.
4) Klubin oma lippu ja lipunkantaja (klubi hoitaa). Klubi nimeää lipunkantajan
Huomioitavaa: olisi hyvä nimetä vähintään yksi lipunkantaja varalle, mikäli joku estyy.

TEHTÄVÄ 2
1) Kynttilät haudoille – 181 kpl kannellisia hautakynttilöitä, vuorossa oleva klubi maksaa.
Sytytys niin että kaikki kynttilät palamassa paikoillaan ennen tilaisuuden alkua (n. 8:45).
Kynttilöitä kannattaa varata muutama ylimääräinen, koska joukossa saattaa olla muutama
palamaton ”suutari”.
2) Tervapadat ja telineet tervapadoille – Kirkon hautausmaapuolen vastaavat henkilöt toimittavat
tervapadat ja telineet haudoille ennen tilaisuuden alkua. Klubi hoitaa tervapatojen sytytyksen
samalla kun hautakynttilät sytytetään. Klubin tehtävänä on varmistaa etukäteen kirkon
henkilökunnalta että tervapadat ja telineet on tuotu paikoilleen.
Asia sovittava ja varmistettava vahtimestarin kanssa hyvissä ajoin, esim. edellisellä viikolla.

TEHTÄVÄ 3
Järjestelyt kirkossa.
Puhuja, musiikki, kunniavartio muistomerkille 2 henkilöä.
Airuenauhat ja airueet. Airue suomen lipun molemmin puolin. Airutnauhat myös sankariristin
molemmin puolin oleville kunniavartion henkilöille, paitsi jos toinen tai molemmat ovat
sotilaspuvussa.
Huomioita järjestelyjä varten:
* Osallistujia yhteensä vuosittain n. 100 (lionit+puolisot)
* Tuomiokirkkoseurakunnan varaukset: Tanja Tervo, puh. 09-8050 3503
kirkko varataan klo 9.00-9.30 tilaisuuteen.
* Tuomiokirkon vahtimestari: puh. 09 8050 3600. Vahtimestarin kautta airuenauhat saadaan kirkon
sakastista (ovat olleet sileällä rullalla, joten olleet helposti hyödynnettävissä suoraan),
omat hakaneulat kannattaa varata kiinnitykseen
Ohjelmarunko:
Alkumusiikki - Liput saapuvat kirkkoon
Virsi (esim. 577:1-4)
Puhe
Urkumusiikkia tai oma musiikkiesitys
Isä meidän –rukous
Herran siunaus
Loppusoitto - Liput poistuvat kirkosta
Pappina toimii yleensä Tuomiokirkkoseurakunnan vuorossa oleva pappi, varmistetaan varausta
tehdessä. Vuorossa olevan papin kanssa voidaan sopia, pitääkö hän myös puheen tai joinakin
vuosina puhujana on ollut myös joku lion. Toisinaan järjestelyvuorossa oleva klubi on kuitenkin
järjestänyt muaalta haluamansa muun papin, esimerkiksi jonkun klubiin kuuluvan pappisjäsenen.
Asiasta on joka tapauksessa sovittava myös seurakunnan kanssa.
Puhe pidetään erillisestä saarnastuolista alttarin sivulta, liput peittävät alttarin, jolloin pappi ei sieltä
näy.
Kanttorina Tuomiokirkkoseurakunnan vuorossa oleva kanttori, varmistetaan varauksen yhteydessä.
Kanttori valitsee yleensä itse alkumusiikin.
Virsi on perinteisesti useana vuonna ollut virsi 577.
Loppusoitto on perinteisesti ollut Sibeliuksen Finlandia.
Oleellista on, ettei kirkkotilaisuus saa kaikkineen missään tapauksessa kestää yli 30 min, jotta klo
10 alkavan messun valmistelujen alta ehditään pois.
Vuorossa oleva klubi voi laatia tilaisuuteen käsiohjelman, jota jaetaan ovella. Liitteenä esimerkki
käsiohjelmasta (ks.liite). Myös virren sanat kannattaa laittaa käsiohjelmaan, jolloin ei tarvitse
huolehtia virsikirjojen jakamisesta.
Suomen lipun airueina mieluiten mies ja nainen. Mies lipun vasemmalla puolella ja nainen oikealla.
Airuenauhat sininen puoli alapuolella miehellä oikean olan yli vasemmalle lantiolle ja naisella
toisin päin.
Liitteenä airutnauhan käyttöohjeet sekä tässä vielä suora linkki airutnauhan käyttöohjeisiin:
http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/fi/airutnauhat.html

Kunniavartiossa mieluiten 2 armeijan univormun omaavaa henkilöä. Näiden henkilöiden
hankkiminen voi kuitenkin olla haastavaa, jolloin vartiossa voi olla myös lion pukeutuneena
tummaan pitkään takkiin, karvahattuun, valkoiseen huiviin ja airuenauhaan.
Muistiinmerkitsi: Sanna Haimi-Ilvonen, LC Espoo/City presidentti 2013-2014
täydentäen: Susanna Jokiperä, LC Espoo/City

Airutnauhat
(TKY/MT 2009)

Airutnauhan kantosuunta riippuu sekä nauhasta että nauhan kantajan sukupuolesta.
Suomen lipun airutnauhoja naiset kantavat vasemmalta olalta alas oikealle lantiolle,
miehet taas oikealta olalta alas vasemmalle lantiolle.
Yliopiston ylioppilaskunnan, osakuntien ja ainejärjestöjen airutnauhoja kannetaan
saman periaatteen mukaisesti.
Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat lähinnä teekkarit ja kauppatieteilijät (AYY),
joissa airutnauhoja kannetaan muiden ylioppilaskuntanauhojen tavoin oikealta olalta
alas vasemmalle lantiolle kantajan sukupuolesta riippumatta. Suomen lipun
airutnauhoja kannetaan kuitenkin edellä olevan ohjeen mukaisesti.
Periaatteessa heraldisesti painavin väri kannetaan alimmaisena, poikkeuksia tähän
sääntöön kuitenkin löytyy. Jokaisen airuen tulisi tietää miten päin omaa nauhaa
käytetään! Suomen lipun nauhassa sininen on alla ja valkoinen ylhäällä.
Kulkueessa airuet marssivat noin pari askelta lipunkantajan jäljessä, kuitenkin
riittävän lähellä hoitaakseen tehtäväänsä eli lipun suojelemista.
Airutpari asettuu lipun kummallekin puolelle seuraavien sääntöjen mukaisesti:
Sekapari - mies ja nainen
Lipunkantajasta katsottuna ja kasvot menosuuntaan päin on nainen lipun ja kantajan
oikealla puolella, mies vasemmalla. Suomen lipun airutnauhoilla (sekä eri
kantosuuntaa noudattavien järjestöjen lipuilla) muodostavat nauhat suoraan edestäpäin
katsottuna A-muodon!
Kapeissa paikoissa kun airuet muodostavat lipunkantajan kanssa jonon, menee nainen
ennen lippua ja suojelee sitä takertumisella yms. vaaroilta, mies seuraa lippua.
Nainen-nainen tai mies-mies
Airuet kantavat nauhojaan oman perinteensä ja/tai sukupuolensa mukaisesti.
Suomen lipun airutnauhoilla (sekä eri kantosuuntaa noudattavien järjestöjen lipuilla)
ovat samaa sukupuolta olevien airuiden nauhat siis samalla tavoin edestä katsottuna.
Kapeissa paikoissa lipun oikealla puolella oleva airut menee ensimmäisenä,
vasemmalla oleva taas lipun jäljessä.

AIRUTNAUHAN PÄÄLLE EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA LAITTAA
REPPUJA TAI OLKALAUKKUJA, EIKÄ NIITÄ TULISI PEITTÄÄ
SUURILLA HUIVEILLA!

SEPPELEEN LASKU / Protokolla:
-

-

Seppeleen laskijat (DG ja APJ) poistuvat kirkosta heti lippukulkueen perässä ja ottavat seppeleen
mukaansa sovitusta paikasta (kirkon kuistilta).
Lippukulkue järjestäytyy kirkosta ulos mennessä oikealle puolelle käytävälle ja jää odottamaan
kunnes kirkko tyhjenee.
Seppeleenlaskijat antavat merkin lippukulkueelle, jonka jäljessä seppeleenkantajat kulkevat. Kulkue
kävelee hiljaa sankarihaudoille – kiire ei ole.
(Tarvittaessa kulkue voi pysähtyä vielä hetkeksi odottamaan polun alkuun.)
Suomen lippu airueineen kävelee polun toiseen päähän ja pysähtyy n. 1 m. päähän polusta suoraan
muistomerkin eteen ja kääntyy kasvot haudoille päin. Airueet kävelevät lipun taakse molemmin
puolin ja niin ikään kääntyvät. Klubiliput ohittavat suomenlipun ja airueet, molemmin puolin ja parit
jakautuvat muistomerkin joko oikealle tai vasemmalle puolelle ja kääntyvät kasvot haudoille päin.
Seppeleenkantajat jäävät odottamaan polun päähän
odotetaan, että kirkkoväki pääsee paikalle
Seppeleenlaskijat kävelevät rauhassa Suomen lipun ja airueiden ohi, muistomerkin portaiden eteen.
DG lukee seppeleen tekstin, Apj:n kannatellessa seppelettä. Rintasuunta suoraan muistomerkille,
selkä ”yleisöön”.
Apj. laskee seppeleen portaille, peruuttaa pari askelta DG:n viereen, lakki päästä, molemmat
katsovat hetken muistomerkkiä, lyhyt kumarrus. Liput tekevät kunniaa, Suomen lippua lukuun
ottamatta (Suomen lippu nöyrtyy vain Jumalan edessä) seppeleen laskun ajan.
Seppeleenlaskijat kääntyvät ympäri ja kävelevät rauhallisesti pois.
Liput seuraavat
kunniavartio on muistomerkillä valmiina paikoillaan jo ennen lippukulkueen tuloa ja jää paikoilleen,
kunnes kaikki muut ovat poistuneet paikalta.

Lipunkantaja tervehtii lipulla laskemalla sitä rauhallisesti, kunnes tanko on noin 45 asteen kulmassa
vaakatasoon. Paikalla tehtävässä tervehtimisessä lipunkantaja kääntää hieman rintamasuuntaansa
tervehdittävään ja kallistaa lipputankoa. Lippu ei saa koskettaa maata.

SEREMONIAMESTARIN OPAS (APJ.)
Tilaisuudessa:
Kirkon ulkopuolella järjestäytyminen kulkueeseen siten, että Suomen lippu on ensimmäisenä ja
airuet molemmin puolin. Tämän jälkeen tulee piirin lippu ja klubiliput pareittain.
Kun ihmiset ovat kirkossa ja asettuneet paikoilleen, alkaa alkusoitto jolloin lippukulkue lähtee
rauhallisesti liikkeelle kirkon sisään. Pitää muistuttaa varoittaa, että lippujen kanssa pitää varoa
kirkon kattokruunuja.
Kirkossa Suomen lippu jää keskelle ja muut pareittain molemmin puolin. Seremoniamestari tulee
jäljessä kirkkoon ja istuu varatulle paikalle eturiviin, jollei ole jo valmiina istumassa.
Kirkossa, rukouksen aikana klubiliput tekevät kunniaa - kumartavat. Suomen lippu ei perinteisesti
kumarra.
Kirkosta poistutaan Suomen lipun johdolla, loppumusiikin alkaessa.
Seremoniamestari poistuu lippukulkueen jälkeen ja ottaa matkalla eteisestä seppelen. Kulkue
kääntyy Suomen lipun johdolla kirkosta oikealle ja jää odottamaan mäkeen, että suurin osa on
poistunut kirkosta. Seremoniamestari ja toinen seppeleenlaskija tulee kulkueen jälkeen.
Lippukulkue etenee sankarihaudoille ja sijoittuu muistomerkille siten, että Suoman lippu on
keskellä ja muut pareittain kummallekin sivulle, hieman kaareen auraten. Seremoniamestari ja
toinen seppeleenlaskija jäävät kujan alkuun odottamaan, että yleisö saapuu paikalle, kiirettä ei ole.
Seremoniamestari ja toinen seppeleenlaskija kävelevät rauhallisesti muistomerkille.
Toinen seppeleenlaskija lukee tekstin. Seremoniamestari laskee seppeleen ja peruuttaa takaisin
lukijan vierelle. Liput tekevät kunniaa, Suomen lippua lukuun ottamatta, laskettaessa seppelettä.
Katsotaan hetken muistomerkkiä ja kumarretaan lyhyesti. Seppeleenlaskijat kävelevät rauhallisesti
pois muistomerkiltä.
Liput seuraavat.
Muut menevät kirkkokahville, mutta liput pannaan pussiin kirkon seinustalla ja viedään autoihin.
Muuta:
Ole yhteydessä heti alkusyksystä vastuuvuorossa oleviin klubeihin ja huolehdi että klubi ottaa
vastuun tehtävästään.
Muistuta myös muita alueen klubeja hyvissä ajoin klubilipun kantajan tehtävistä ja ole yhteydessä
lipunkantajiin jo etukäteen lipunkantoon liittyvistä protokollista.

