
KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN 27.4.2019 JA KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN 
VIETTO VAASASSA 19.5.2019 

1.Yleistä 
 

 

 

Kansallisen veteraanipäivän vietto Vaasassa 27.4.2019. 

Pohjanmaan aluetoimisto tukee Vaasassa vietettävää kansallista 
veteraanipäivää asettamalla reserviläisistä koostuvan lippuvartion 
ja kunniavartiomiehet tapahtumaan ja avustamalla tilaisuuden 
järjestelyissä. 

Kapteeni Sami Salmivuori vastaa tilaisuuden äänentoistosta ja 
tuolien toimittamisesta torille. 

Luutnantti Harri Kevari vastaa lipusta ja kunniavartion 
asettamisesta. 

POHMALTSTO hankki seppeleen tilaisuuteen.  

Seppeleen laskee evl Mauri Etelämäki seurassaan veteraanien 
sekä  

Vaasan kaupungin edustaja. 

Kaatuneitten muistopäivän vietto 19.5.2019 Vaasassa alkaa 
jumalanpalveluksella Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 1000.  

Jumalanpalveluksen läpiviennistä vastaa Vaasan seurakunnat 

Jumalanpalveluksen jälkeen seurakunnan edustaja lausuu 
saatesanat seppelepartioille. 

Puolustusvoimien seppeleen laskee everstiluutnantti Mauri 
Etelämäki seurassaan yliluutnantti Tom Sundell.  

Sotaveteraanit asettavat lipun kirkkoon, reserviläiset toimivat 
kunniavartio- ja lippuvartiotehtävissä sankarihautojen 
tilaisuudessa. 

Kirkkoupseerina ja POHMALTSTO:n yhteyshenkilönä toimii  

yliluutnantti Tom Sundell (puh.0299486116).  

2. Ohjelma 19.5.2019 

Jumalanpalvelus toimitetaan seurakunnan ohjelman mukaan. 

Lippuvartiot, seppeleenlaskijat ja kunniavartiomiehet kokoontuvat 
kirkkoupseerin "käskynantoon" kirkon eteiseen klo 0945.  

Suomen lippu tuodaan kirkkoon ja asetetaan jalustalleen alttarin 
oikealle puolelle ennen jumalanpalveluksen alkua. 



Jumalanpalveluksen jälkeen (ennen seppelepartioiden 
lähettämistä): 

- lippuvartio ja seppelepartiot ryhmittyvät kirkon etuosaan 

- saatesanat: seurakunnan edustaja. 

- lippuvartion ja seppelepartioiden poistuminen kirkosta  

- siirtyminen sankarihaudoille (poistuminen pääovesta) 

Sankarihaudalle, seppeleenlaskua varten, ryhmitytään alla 
olevan kuvan mukaisessa järjestyksessä klo 1130 mennessä. 

Yliluutnantti Tom Sundell johtaa ryhmittymisen ja antaa 
kunniavartiomiehille ohjeet. 

 

RYHMITTYMINEN SANKARIHAUDALLA 19.5.2019 
 

 
 
   

  1. Patsas ja kunniavartio 
  2. Kielekkeinen valtiolippu  
  3. Seppeleen laskijat: 

   A. Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos 

  B. Sotaveteraanit ja -invalidit, Rintamanaiset 
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                                      C.  Vaasan kaupunki, 

  D. Seurakunnat 

  E. Muut 

  4. Lippulinna 

 

Seppeleenlaskutilaisuuden ohjelma: 

- Kunniavartiomiesten, lippujen ja lippulinnan ryhmittyminen klo 
11.20. 

- Seppeleenlaskijat saapuvat klo 11.30. 

- Puolustusvoimien seppeleen laskeminen. 

- Sotainvalidien, Sotaveteraanien ja Rintamanaisten edustajat 
laskevat seppeleen. 

- Kaupungin edustajat laskevat seppeleen. 

- Seurakuntayhtymän edustajat laskevat seppeleen. 

- Kansalaisjärjestöjen edustajat laskevat seppeleet 

- poistuminen sankarihaudalta järjestyksessä: 

 1. Kielekkeinen valtiolippu vartioineen 

2. Seppeleiden laskijat 

3. Lippulinna 

4. Yleisö 

5. Kunniavartio   

 

3. Muut asiat 

POHMALTSTO:sta tilaisuuteen osallistuu evl Mauri Etelämäki ja 
ylil Tom Sundell. Muu henkilöstö voi osallistua tilaisuuksiin 
vapaaehtoisesti. 

Seurakunta laatii käsiohjelmat jumalanpalvelukseen. 

Lippulinnaan saavat osallistua kaikki halukkaat 
maanpuolustusjärjestöt/yhdistykset/vast. 

POHMALTSTO hankkii puolustusvoimien, kaupungin ja 
seurakuntayhtymän seppeleet (3). Seurakuntayhtymä vastaa 
näiden seppeleiden kustannuksista. 

Seurakunta varaa linja-auton kuljetusta varten, sankarihaudalle ja 
takaisin. 

Kohdennukset POHMALTSTOn osalta; 

Toiminto 3700 



4. Varustus 

Sotilailla on varustuksena paraatiasu. Lippu-upseereilla on lisäksi 
varustuksena pistoolikotelot. 

Siviilihenkilöstöllä on tumma puku. 

Kunniavartiomiehillä maastopuku m05, lakki m05, 
varsinauhakengät, mustat nahkasormikkaat, rk ja lipas. Isot 
kunniamerkit. 

5. Tiedottaminen 
POHMALTSTO:ssa siht Kirsti Tikka (p.0299486120) hoitaa 
tiedottamisen aluetoimiston päällikön evl Mauri Etelämäen 
(p.0299486100) ohjeiden mukaisesti. 

 

 
Aluetoimiston päällikkö 
Everstiluutnantti Mauri Etelämäki 
 
 
Osastoupseeri 
Yliluutnantti Tom Sundell 
 
 

 
 


