Partiolaisten soihtukulkueen perinne Lahdessa on vuosikymmenien pituinen. Nykyisin
kulkue järjestetään omin liikenteenohjaajin ja suunnitelmin. Poliisi ja muut
viranomaiset (pelastuslaitos) tarkistavat ja hyväksyvät suunnitelmat poliisille jätetyn
Tapahtuman järjestämisilmoituksen käsittelyn kautta.
Tässä ohjeessa on lueteltuina: järjestämisen aikataulut, soihtukulkueen reitti,
sekä turvallisuusohjeet lyhyesti.

Järjestävä lippukunta pestaa tapahtumaa varten
kulkueenjohtajan
ensiapuvastaavan ja
turvallisuusvastaavan

Marraskuun ensimmäinen viikko
Lahden alueen partiolaiset:
Tilavaraukset
o Ristinkirkko
o Lähtöpaikan maanomistajan lupa (Vuorikadun koulun osalta
luvan antaa Lahden Yhteiskoulu).
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä poliisille
o Liikenteenohjaussuunnitelma ja kulkueen reitti
o Turvallisuussuunnitelma (Lähetettävä pelastuslaitokselle
erikseen)
o Järjestyksenvalvoja tulee olla tiedossa hakemusta jätettäessä.
(1 henkilö)
o Tapahtuman EA-vastaava tulee olla nimettynä
Tapahtumasta tiedottaminen
o Lippukunnille
o Lahden kaupungin viestintä
o Internet-sivut ja Facebook
Soihtujen materiaalien hankinta
o valopetroolia 10-12 litraa
o Haltex-levyä
o 3-4 saavillista polttoainetta riittää (ylijääneet voidaan
käyttää seuraavana vuonna)
Varaa Lahti Regionilta liikenteenohjaajaliivit ja liikenteenpysäytysmerkit + järjestyksenvalvojaliivi(t).
Lahden alueen partiolaiset ry
Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti  Puh. (+358) 050 311 0930

Järjestävä lippukunta:
Rekrytoi tarvittavat vastuuhenkilöt ja mahdollisuuksien mukaan
myös liikenteenohjaajat.
Tilaa havuseppele sinivalkoisin nauhoin (Kukkapii):
o Seppeleeseen teksti: Sankarivainajien muistoa kunnioittaen.
Lahtelaiset partiolaiset.
o Laskutus osoitteen löydät tarvittaessa osoitteesta
www.lap.partio.fi
Tavarat peräkärryyn Kallentalolta (toimisto pakkaa tavarat valmiiksi)
o Polttoaineet valmiiksi tehtynä saaveissa ja jätesäkillä
peitettynä
o Suomen lippu + kantohihna
o Otsalamppu ja punaista vilkuttava perävalo
o 2 kpl sammutuspeitteitä
o EA-laukku
o Tynnyri polttoainejäämille
o

Liikenteenohjaajaliivit, liikenteenpysäytys-merkit,
järjestyksenvalvojaliivi(-t)

Muista hakea tilattu havuseppele

Tapahtumapäivän ohjelma
Ohjelma:
16.00 Järjestäjä ja muut vastuulliset tapahtuman lähtöpaikalla
16.15 Järjestäytyminen parijonoihin soihtujen kanssa, polttoaineen
jakelu soihtuihin. Suomen lippu ja lipunvartijat, ja lippukuntien liput
järjestäytyvät keulille.
16.20 Liikenteenohjaajien opastus: opastuspaikat ja ohjeet
vastuullisen johdolla. Välineiden (liikenteenpysäytys-merkit ja
heijastinliivit ja kirjallisten ohjeiden jako. Kirjalliset ohjet toimitetaan
ohjaajille sähköpostitse jo etukäteen.)
16.30 Kulkue liikkeelle aikuisen reitin tuntevan johdolla. Keulilla
kävelevällä on otsalamppu.
17.10 Kulkue saapuu Ristin kirkolle.

Soihtukulkue kulkee reittiä:
Vuorikadun koulu – Erkonpuisto - Aleksanterinkatu – Mariankatu – Kauppatori
- Mariankatu - Ristin kirkko jalkakäytäviä pitkin

Soihtukulkueen reitti tarkemmin selostettuna
Kulkue lähtee liikkeelle Vuorikadun koulun pihasta
Erkon puiston läpi
puistoalueen läpi Aleksanterinkadun alkuun jalkakäytävää pitkin
jalkakäytävää pitkin Aleksanterinkadun vieressä Mariankadulle asti
Torin läpi
Mariankatua mäki ylös jalkakäytävää pitkin
Kirkon portaita ylös ja kierto kirkon taakse
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Portaat ylös ja
o Suomen lippu ja lippukuntien liput jäävät kirkon ovelle
o Soihdut jatkavat matkaa kirkon oikealta puolelta kiertäen
sankarihaudoille lähinnä Vapauden Hengetär –patsaan
takana olevalle hautausmaan käytävälle n. puolen metrin
välein riviin
o Seppeleen laskijat 2 partiolaista siirtyvät Vapauden Hengetär
-patsaalle
Kirkon takapuolelle tuhkatynnyri valmiiksi odottamaan tilaisuuden
soihtujen tyhjentämistä.

Seppeleenlaskutilaisuuden ohjelma
Partiolaisten soihtukulkue saapuu paikalle ja ryhmittyy patsaan taakse kaarelle
hautakäytävälle.
16.50 Ohjeistus Suomen lipulle ja partiolaisten lipuille.
o Partiolaisilta tulee tilaisuuteen Suomen lippu.
Liput ryhmittyvät järjestykseen Suomenlippu, lippukuntien
liput. Lippukuntien lippujen järjestyksellä ei ole väliä.
Seppeleen lasku:
Komento: Huomio, liput saapuvat!
Lippua kannetaan kantoasennossa pystyssä.
Suomenlippu keulilla saavutaan yleisön eteen ja ryhmitytään ennalta
katsottuun paikkaan edestä katsoen patsaan oikealle reunalle
mikrofonin ja puhujan taakse.
Liput lasketaan jalalle, tyvipää oikean jalan sisäsyrjää vasten ja tanko
vasemman käden kyynärtaipeessa.
Komento: seppeleen laskijat olkaa hyvät
o seppeleenlaskijaa lähtevät liikkelle rintarinnan. Seppeleen
laskun ajan (siis kun seppelettä konkreettisesti lasketaan ja
asetellaan paikalleen) liput tervehtivät. Suomen lippu ei
tervehdi.
Partiolaisten seppelettä laskettaessa lippukuntien liput tervehtivät
oikea käsi tangossa alempana, vasen ylempänä ja lippu laskeutuu
eteen vasemman käden suoristuessa.
Suomen lippu pysyy kantoasennossa koko ajan eikä tervehdi.
Kun ko. seppeleen laskijat ovat seppeleen nauhojen tekstin lukeneet
ja seppele on laskettu tervehdys loppuu.
Palataan lepo-asentoon.
Komento: huomio, liput poistuvat!
o Lipun kääntyvät vasempaan ja Suomen lipun johdolla liput
kiertävän sen kohdan kautta jolla Suomenlippu oli ja
poistuvat.
Kun liput ovat poistuneet on komentajan hyvä vielä ilmoittaa:
Seppeleenlasku on päättynyt. Tilaisuus jatkuu hartaudella Ristinkirkossa.
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Järjestävän lippukunnan turvallisuusvastaava vastaa liikenteenohjaajien
opastustuksesta.
Käykää yhdessä läpi liikenteenohjaajien opastuspaikat ja ohjeet
turvallisuussuunnitelman mukaisesti.
Jakaa liikenteenohjausvälineet: liikenteenpysäytys-merkit ja
heijastinliivit.
Kirjalliset ohjeet toimitetaan ohjaajille sähköpostitse jo etukäteen.

Liikenteenohjauspaikat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vuorikadun ylitys suojatietä pitkin (Ohjaajat molempiin suuntiin, 2
ohjaajaa)
Hämeenkadun ylitys suojatietä pitkin (Ohjaajat molempiin suuntiin,
2 ohjaajaa)
Rauhankadun ylitys suojatietä pitkin (ohjaajat kahteen suuntaan, 2
ohjaajaa)
Aleksanterinkadun ylitys Hakkapeliitta -patsaan kohdalla suojatietä
pitkin (1 ohjaaja)
Vapaudenkadun ylitys suojatietä pitkin (1 ohjaaja)
Kirkkokadun ylitys suojatietä pitkin (ohjaajat molempiin suuntiin, 2
ohjaajaa)

Muuta
Kulkueen johtajalla on kärjessä valkoinen otsalamppu ja kulkueen
perässä kulkevalla punainen otsavalo.
Ohjaajilla liikenteenohjaajaliivi ja liikenteenpysäytys-merkki.
Järjestyksenvalvojalla järjestyksenvalvojaliivi

HUOM! Huolehtikaa, että soihtujen polttoainejäämille varattu tynnyri
sammutetaan asianmukaisesti ja/tai sen sammumista valvotaan!!

Lahden alueen partiolaiset ry
Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti  Puh. (+358) 050 311 0930

