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15.4.2019
Veteraanipäivänä 27.4.2019 ja 28.4.2019
järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuville

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VIETTO LAPPEENRANNASSA 27.4.2019 JA
28.4.2019
Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4.2019. Veteraanipäivän
keskeisenä teemana on: On aika muistaa.
Lappeenrannan kaupungin alueella järjestetään kaikille avoimet
tilaisuudet keskustassa ja Joutsenossa 27.4.2019 ja Ylämaalla
28.4.2019.
Keskusta:
Keskustan veteraanipäivän aikataulu
Klo 9.45

Järjestöliput kantajineen kokoontuvat Lappeen Marian
kirkon pääoven edessä

Klo 10.00

Jumalanpalvelus Lappeen Marian kirkossa
Lippulinna ja seppeleenlaskijat kokoontuvat
sankarihautausmaan kirkon puoleisella portilla
välittömästi jumalanpalveluksen päätyttyä.
Kunniakäynnit ja seppeleenlaskut:
- Talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkillä
Lappeenrannan sankarihautausmaalla
- Lotta-patsaalla Kirkkokadun varrella (seppelpartio)
- Muistomerkillä Veteraanipuistossa (seppelpartio)
Maksuton linja-autokuljetus kaikille juhlavieraille
lähtee sankarihautausmaan tilaisuuden päätyttyä
Lappeenrannan Upseerikerholle. Lähtö Kauppakadun
pysäkiltä sankarihautausmaan vierestä ja tuonti samaan
paikkaan juhlatilaisuuden päätyttyä.

Klo 12.30

Veteraanipäivän juhla Lappeenrannan Upseerikerholla
(kahvitus klo 11.30 alkaen)

Päivän pukukoodi on tumma puku ja kunniamerkit.
Konsernihallinto
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

2 (5)

Kirkkoupseerina toimii Maasotakoulun yliluutnantti Antti-Pekka
Kaarna.
Lappeenrannan kaupungin, seurakuntayhtymän, Maasotakoulun,
veteraaniasiain neuvottelukunnan sekä muiden veteraani-,
kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen nimeämät edustajat (1
hlö/taho) osallistuvat talvi- ja jatkosodan sankarivainajien
muistomerkillä sekä Lotta-patsaalla ja veteraanipuiston
muistomerkillä järjestettäviin seppeleenlaskutilaisuuksiin.
Ohjeet lippulinnaan osallistuville
Järjestöjä pyydetään paikalle Lappeen Marian kirkon pääoven eteen
klo 9.45 mennessä, josta lippulinna siirtyy kirkkoon johdetusti.
Lähettäkää mahdolliset lipunkantopyyntö-esityksenne Maiju Hölsälle
(maiju.holsa@lappeenranta.fi) 24.4.2019 mennessä.
Heti jumalanpalveluksen päätyttyä järjestöjen lippulinna kokoontuu
sankarihautausmaan Lappeen Marian kirkon puoleiselle portille.
Lippulinna ja kaikki seppeleenlaskijat siirtyvät kulkueena
Lappeenrannan sankarihautausmaalla sijaitsevalle talvi- ja
jatkosodan sankarivainajien muistomerkille. Lippulinnan johtajana
toimii Lappeenrannan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Fredrik
Söderlund.
Lippulinnan lippuja ei tilanpuutteen takia laiteta esille Upseerikerhon
veteraanipäivän juhlatilaisuuteen. Pelkästään kielekkeinen
valtiolippu tuodaan juhlatilaan. Maasotakoulu (yliluutnantti AnttiPekka Kaarna) järjestää Suomen lipun ja telineen juhlaan.
Ohjeet edustajille seppeleenlaskuissa
Seppeleenlaskijat kokoontuvat lippulinnan kanssa
sankarihautausmaan Lappeen Marian kirkon puoleiselle portille heti
jumalanpalveluksen päätyttyä, josta siirrytään kulkueena talvi- ja
jatkosodan sankarivainajien muistomerkille. Seppelpartiot Lottapatsaalle ja Veteraanipuistoon jatkavat sieltä omille
seppeleenlaskupaikoilleen.
Kaupungin, seurakunnan, Maasotakoulun sekä veteraani-,
kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen edustajat osallistuvat alla
mainittuihin kunniakäynteihin ja seppeleenlaskutilaisuuksiin, joissa
kaupunkia edustavat seuraavat henkilöt:
- Talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkki:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ari Torniainen ja
kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
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Lotta-patsas: kaupunginhallituksen jäsen Helena Puolakka
Veteraanipuiston muistomerkki: kulttuuri- ja liikuntalautakunnan
puheenjohtaja Eeva Arvela

Seppele ja kukkalaitteet on toimitettu aamulla klo 9 Lappeen Marian
kirkon sakastiin. Kaupungin edustajat ottavat mukaan kirkon
sakastista tilaisuuksissa yhteisesti laskettavan seppeleen ja
yhteisesti laskettavat kukkalaitteet. Seppele ja kukkalaitteet on
merkitty seppeleenlaskuun nimetyn edustajan nimellä.
Everstiluutnantti Antti Pyykönen osallistuu Maasotakoulun
edustajana talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkillä
järjestettävään kunniakäyntiin ja seppeleenlaskuun.
Kunniavartiot keskustassa
Maasotakoulu asettaa varusmieskunniavartion talvi- ja jatkosodan
sankarivainajien muistomerkille Lappeenrannan
sankarihautausmaalle. Veteraaniasiain neuvottelukunnan
jäsenyhdistykset asettavat halutessaan kunniavartiot muille
seppeleenlaskupaikoille.
Veteraanipäivänjuhla Lappeenrannan Upseerikerholla
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla Lappeenrannassa järjestetään
Lappeenrannan Upseerikerholla, Rakuunamäellä ja siellä tilaisuus
alkaa kahvitarjoilulla klo 11.30 ja juhla klo 12.30.
Lappeenrannan kaupunki järjestää Veteraanipäivän juhlavieraille
maksuttoman linja-autokuljetuksen Lappeenrannan
Sankarihautausmaalta Lappeenrannan Upseerikerholle heti
Sankarihautausmaan tilaisuuden päätyttyä. Linja-autot lähtevät
Kauppakadun Sankarihautausmaan pysäkiltä ja tuovat juhlavieraat
samaan paikkaan takaisin juhlan päätyttyä.
Juhlatilaisuudessa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää juhlapuheen
ja kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Ari Torniainen.
Tasavallan Presidentti on myöntänyt 90 lappeenrantalaiselle
veteraanille Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan
mitalin. Lappeenrantalaiset kunniamerkkien saajat on kutsuttu
juhlaan ja merkit jaetaan paikalle saapuneille veteraaneille
veteraanijärjestöjen edustajien ja Lappeenrannan Sotaveteraanit
ry:n puheenjohtajan Erkki Pullin toimesta.
Juhlan musiikista vastaa Rakuunasoittokunta.
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Joutseno:
Joutsenon veteraanipäivän aikataulu
Klo 12.00
Klo 12.30

Kunniakäynti ja seppeleenlasku päämuistomerkillä
Joutsenon sankarihautausmaalla
Kahvitarjoilu Joutsenon seurakuntakeskuksessa
Veteraanipäivän juhla Joutsenon
seurakuntakeskuksessa

Päivän pukukoodina tumma puku ja kunniamerkit.
Ohjeet Joutsenon seppeleenlaskutilaisuuteen
Kaupungin edustaja, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jani
Mäkelä noutaa Joutsenon kirkon sakastiin toimitetun yhteisesti
laskettavan seppeleen. Seppeleeseen on merkitty edustajan nimi.
Seppeleenlaskuun osallistuvat tahojen edustajat sekä Lippulinna
kokoontuvat Joutsenon kirkon edessä klo 11.45, josta siirtyminen
sankarihautausmaan päämuistomerkillä alkavaan
kunnianosoitukseen ja seppeleenlaskuun tapahtuu kulkueena.
Nuijamaan rajavartioasema asettaa kunniavartion Joutsenon
sankarihautausmaan päämuistomerkille.
Tilaisuuteen osallistuvat kaupungin, seurakunnan, Nuijamaan
rajavartioaseman, Sotiemme Joutsenon Veteraanit ry:n sekä muiden
kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen nimeämät edustajat.
Joutsenon veteraanipäivän juhla
Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnan yhteistyössä Joutsenon
seurakunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa järjestämä
veteraanipäivänjuhla on Joutsenon seurakuntakeskuksessa klo
12.30 alkavan kahvitilaisuuden yhteydessä.
Kaupungin tervehdyksen tilaisuudessa esittää kaupunginhallituksen
2. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä.

Ylämaa:
28.4.2019 järjestetään Ylämaan veteraanipäivän juhlallisuudet:
Klo 13.00

Jumalanpalvelus Ylämaan kirkossa
Kunniakäynti ja seppeleenlasku päämuistomerkillä
Ylämaan sankarihautausmaalla
Kahvitilaisuus Ylämaan kirkon seurakuntasalissa
(välittömästi seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen)
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Päivän pukukoodina tumma puku ja kunniamerkit.
Ohjeet Ylämaan seppeleenlaskutilaisuuteen
Kunnianosoitus ja seppeleenlasku alkavat välittömästi
jumalanpalveluksen päätyttyä.
Kaupungin edustaja, kaupunginvaltuutettu Jukka Lohko noutaa
Ylämaan kirkon sakastiin toimitetun yhteisesti laskettavan
seppeleen. Seppeleeseen on merkitty edustajan nimi.
Kaakkois-Suomen rajavartioston Vaalimaan rajavartioasema asettaa
kunniavartion päämuistomerkille Ylämaan sankarihautausmaalle.
Kaupungin, Lappeen seurakunnan, Ylämaan sotaveteraanien ja
kannattajajäsenten sekä Ylämaan kotiseutuyhdistyksen ja muiden
kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen edustajat laskevat yhteisen
seppeleen. Kaakkois-Suomen rajavartiosto laskee oman seppeleen.
Ylämaan veteraanipäivän juhlakahvit
Ylämaan Kotiseutuyhdistyksen tarjoama veteraanipäivän
kahvitilaisuus alkaa Ylämaan kirkon seurakuntasalissa heti
seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen.
Kaupungin tervehdyksen tilaisuudessa esittää kaupunginvaltuutettu
Jukka Lohko.

Terveisin,
Jorma Kallio
tapahtumatoiminnan koordinaattori
p. 0400 155 597
Maiju Hölsä
toimistosihteeri
p. 040 501 4209

