Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan
kunnianosoitukset
sunnuntaina 28.1.2018

Vapaussodan ja Itsenäisyyden EteläPohjanmaan Perinneyhdistys ry

Seinäjoen kaupunki

KUNNIANOSOITUKSET
Sunnuntaina 28.1.2018

1. SEPPELEENLASKU, Tammisunnuntain 1918 junankaatopaikka,
Ylistaro klo 02.30 – 03.00.
Valmistelut: Etukäteisvalmistelut ylistarolaisten osalta toteuttaa Risto
Lauhanen.
Kokoontuminen klo 02.15 Ylistarontie 929, josta on opastus
tapahtumapaikalle. Ajoneuvolla pääsee radalle saakka siellä alueella olevan
kiinteistön auratulle alueelle.
Kohteelle siirrytään jalan n.80 m, joten jalkineet täytyy olla sen mukaiset.
Oppaina ovat Ylistaron reserviläiset. Kohdealueella on oltava viimeistään klo
02.15.
Kunniavartio: Ylistaron reserviläiset asettavat muistomerkille kaksi(2)
kunniavartiomiestä maastopuvussa. Kunniavartio on paikallaan klo 02.20
alkaen.
Seppeleenlaskijoina ovat eversti Jorma Jokisalo ja Vapaussodan ja
Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja Tapani
Tikkala.
Ohjelma:
Tervetuloa, Eversti Jorma Jokisalo
Alkuvirsi
Eversti Jorma Jokisalon saatesanat
Seppeleenlasku
Päätösvirsi
Muut asiat: Kohteelle johtava kulkutie valaistaan tervapatojen tulilla.
Turvallisuus: Tapahtuma on informoitu ja junaliikenteen osalta asia
varmistettu. Paikalla turvallisuudesta junaliikenteen osalta vastaa Jari Ojala.
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2. Kunnianosoitukset Seinäjoella 28.1.2018
2.1 Törnävän sankarihaudat ja vakaumuksensa puolesta henkensä antaneiden
hautamuistomerkki klo 09.00
Reserviläisten kunniavartiot ovat Vapaussoturien muistomerkillä ja Rukoilevan
sotilaan patsaalla klo 08.45 alkaen.
Osallistujat ja yleisö kokoontuvat Törnävän kirkon alueelle klo 08.45 mennessä, yleisö
suoraan Vapaussoturien ja 1939-1945 sankarivainajien muistomerkkien väliselle
alueelle.
Yhdistyksen lippu ja seppeleiden laskijat siirtyvät Vapaussoturien muistomerkille
johdetusti odotusalueelta klo 08.55 mennessä.
Seppeleet lasketaan seuraavassa järjestyksessä:
1. Vapaussoturien muistomerkki,
2. Rukoilevan sotilaan patsas,
3. ja 4. seppele lasketaan Vapaussoturien haudalle ja Vakaumuksensa
puolesta henkensä antaneiden muistopaadelle.
Seppelepartiot siirtyvät kohteelleen edellisen laskun tapahduttua.

Hotelleissa asuville järjestetään kuljetus Törnävälle ja takaisi Lakeuden Ristin kautta.
Aikataulu on hotellien infossa.

2.2 Mannerheimin patsas ja Suojeluskuntalainen patsas
Seppelepartiot lähetetään saatesanoin juhlamessun päätteeksi. Saatesanat sanoo
eversti evp Jorma Jokisalo.
Juhlamessusta tapahtumaan osallistuva yleisö siirtyy Lakeuden Rististä suoraan
Mannerheimin patsaan ympäristöön.
Reserviläisten kunniavartio asettuu paikalleen juhlamessun päättyessä. Kielekkeinen
valtiolippu siirtyy patsaalle ennen seppelepartion saapumista klo 11.40
Suojeluskuntalainen patsaalle seppeleen laskeva partio siirtyy juhlamessusta suoraan
kohteelle ja laskee seppeleen siellä oma-aloitteisesti.
Juhlien turvallisuusjohto järjestää yhteistyössä poliisin kanssa liikenteen ohjauksen
Kirkkokadun ja Koulukadun risteyksessä 11.30 – 12.00.

Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Jorma Jokisalo

