
 

TOIMINTA HIETANIEMEN SANKARIHAUTAUSMAALLA 7.1.2023 
 
1 Liikkeellelähtö siunauskappelilta 
 
Marssijärjestys 
- Kunniakäynnin ohjaaja 
- Suomen lippu 
- Piirien liput 
- Klubien liput (3- tai 4-jonossa) 
- Seppeleiden laskijat parijonossa 
- Klubien jäsenet (3- tai 4-jonossa) 
 
Komennot: 
- Asento, olalle - vie  

Liput viedään kantoasentoon vasemman olan yli ripustettuun kantovyöhön siten, että 
lippu on pystysuorassa vartalon keskikohdalla, vasemman käden nyrkki olkapäiden 
korkeudella ja oikean käden nyrkki vasemman alapuolella kyynärpäiden nojatessa 
kevyesti vartaloon. 

- Tahdissa - mars 
 
Marssin aikana lipunkantajat varovat ja väistävät hautausmaan käytävän päällä olevien 
puiden oksia ml. Sankariristin aukion laita. 
 
2 Saapuminen sankariristiaukiolle 
 
Marssitaan aukion laidalle siten, että Suomen lippu, piirien liput ja klubien liput (lippulinna) 
ovat omana osastonaan Sankariristin ja Suomen marsalkka Mannerheimin haudan 
välisellä alueella ja seppeleiden laskijat ja klubien jäsenet (pääosasto) ovat vastapäätä 
Mannerheimin hautaa etupää Sankariristin korokkeen reunan tasalla. Tarvittaessa 
kunniakäynnin ohjaaja ohjaa osastot paikoilleen. 
 
Osastot pysähtyvät itse, kääntyvät vasempaan (lippulinna ja pääosasto) tai oikeaan 
(Mannerheimin haudan eteläpuolelle ohjattava marssijoiden jälkiosa) rintamasuunta 
aukion keskustaan sekä ottavat tuntumalle ojennuksen (3- tai 4-rivissä). 
 
Komennot: 
- Tuntumalle - ojennus, katse eteen - päin 
- Jalalle - vie 

Lipunkantaja laskee lipun maahan oikean jalkaterän viereen sen ulkopuolelle. Lippu on 
pystyasennossa. Kaikki liput viedään jalalle. 

- Lepo 
Vasemman jalan kantapää irti oikeasta. 

 
3 Kuoron esitys "Suomen laulu" 
 
4 Papin puhe ja rukous 
 
Komennot (sääolosuhteista johtuen voi siirtyä puheen jälkeen ennen rukousta tai jäädä 
pois):  
- Asento 



 

- Lakki - päästä (naiset eivät ota hattua päästä)  
 

Lakki otetaan oikealla kädellä ja viedään vasempaan käteen, lakin etuosa osoittaa 
oikealle, sormet lakin sisällä, peukalo sen päällä. 

 
Kaikki lipunkantajat nostavat lipun pystysuoraan vartalonsa eteen asettaen tangon 
jalkaterien väliin, ottaa lakin oikealla kädellä päästä ja asettaa sen vasempaan käteensä ja 
tarttuu sen jälkeen oikealla kädellä lipputangosta aivan vasemman käden alapuolella. 
Sormet kuten edellä. 
 
Papin puhe. Kun pappi sanoo "rukoilkaamme", pysytään asennossa, liput eivät tervehdi tai 
suorita kunnianosoitusta (sääolosuhteista johtuen "asento, lakki - päästä" komento voi tulla 
puheen jälkeen ennen rukousta). 
 
Kun pappi sanoo "aamen", otetaan lepo. 
 
Rukouksen päätyttyä komennot: 
- Asento 
- Lakki - päähän 
 
Lakki viedään oikealla kädellä päähän. 
 
Lipunkantaja siirtää lipun lakin päähän viemisen jälkeen oikean jalkaterän viereen sen 
ulkopuolelle. 
 
Komento: 
- Lepo 
 
5 Virsi (kuoro ja yleisö) 
 
6 Seppeleiden laskut  
 
Komennot:  
- Asento 
- Olalle - vie (liput viedään kantoasentoon). 
 
Sankariristi 
 
Komento:  
- Laskemme seppeleen Sankariristille, huomio, katse oikeaan - päin.  

Katsotaan Sankariristin suuntaan riippumatta siitä, missä seisotaan. 
 
Piirikuvernööri ja varapiirikuvernööri lähtevät liikkeelle. He pysähtyvät Sankariristin eteen. 
Piirikuvernööri lukee seppelenauhan tekstit ja laskee seppeleen. 
 
Kun piirikuvernööri aloittaa seppeleen laskemisen nauhojen tekstin lukemisen jälkeen, 
suorittavat piirien liput kunnianosoituksen. Suomen lippu ja klubien liput eivät 
tervehdi. 
 



 

Seppeleen laskun jälkeen piirikuvernööri ja varapiirikuvernööri palaavat paikoilleen 
rivistöön. 
 
Komento:  
- Katse eteen - päin 
 
Suomen marsalkka Mannerheimin hauta 
 
Komento:  
- Laskemme seppeleen Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle, huomio, katse 

oikeaan - päin. Katsotaan Mannerheimin haudan suuntaan riippumatta siitä, missä 
seisotaan. 

 
Toisen piirin piirikuvernööri ja varapiirikuvernööri lähtevät liikkeelle. Toiminta on sama kuin 
edellä Sankariristillä. 
 
Heidän palattua paikoilleen komennot:  
- Katse eteen - päin 
- Jalalle - vie 
- Lepo 
 
7 Virsi (kuoro ja yleisö) 
 
8 Kuoron esitys "Finlandia hymni" 
 
9 Poistuminen 
 
Komennot:  
- Asento 
- Olalle - vie, 
- Käännös oikeaan (vasempaan) - päin 
- Tahdissa - mars 
 
Sankariristiaukiolta poistutaan takaisin lähtöpaikkaan siunauskappelille samassa 
järjestyksessä kuin sinne tultiin (lippulinna, seppeleiden laskijat, klubien jäsenet). 
Lipunkantajat varovat jälleen puiden oksia. 
 
Ohjeita 
 
Kaikki miehet ottavat lakin päästä komennolla "lakki - päästä". Naiset eivät ota hattua 
päästä. 
 
Seppeleen laskun aikana vain seppeleen laskijat ottavat lakin pois päästä. 
 
Lipunkantajia suositellaan käyttävän kantovyötä, koska lippu on aika painava. Miehillä 
varustuksena on pitkä musta takki ja valkoinen kaulahuivi sekä naisilla vastaava asu. 
Lisäksi suositellaan tilaisuuden luonteeseen ja pukeutumiseen soveltuvaa päähinettä (ei 
pipo, lippis tai vastaava). 


