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ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N 
PARAATI PARTIOVIIKON SUNNUNTAINA  

 

Liput partioparaatissa 

 
 Partioparaati on juhlallinen tilaisuus ja lippu lippukunnan näkyvin tunnusmerkki. 

Lippukuntien lippukäytännöt saattavat vaihdella paraatiperinteen puuttumisen vuoksi 
paljon ja siksi jokaisen johtajan tulisikin perehtyä seuraaviin ohjeisiin tarkasti. 
Lippuotteita tulee harjoitella ennen tilaisuutta, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.  

 

Yleistä lippujen kunnosta 

 
 Käytettävän lipun tulee olla ehjä, puhdas ja sileä. Lipun kunto tuleekin tarkistaa ennen 

paraatia kololla. Lippua tulee käsitellä kunnioittavasti, eikä sitä pidä koskaan laskea 
maahan. Lipputanko ei myöskään ole puhelintolppa, johon kantaja nojailisi. 
Kuljetettaessa lippua muualla kuin paraatijoukon edessä tulisi lippua säilyttää 
kantopussissa.  

 

Lipunkantajat 

 
 Lippukunnan lippukantajaksi ei tulisi valita liian nuoria partiolaisia, sillä kantaminen 

vaatii voimia ja kaupungin teillä saattaa tuulla voimakkaastikin. Lipun kantamista 
helpottaa huomattavasti, jos lippukunnalla on tarjota käyttöön kantovyö. Lippukunnan 
lipun kantaminen on aina kunniatehtävä ja se tulisikin antaa kunnostautuneelle 
partiojohtajalle. 

 
 Lipunkantaja ja lippuvartio pukeutuvat partiopukuun ja käyttävät valkoisia hansikkaita. 

Yhteneväisyys tarkoittaa myös sitä, että joko heillä kaikilla on päähineet, tai sitten 
päähinettä ei ole kenelläkään. Liikuttaessa marssiosastona lippuvartio marssii puoli 
askelta jäljessä lipun sivulla. Lipun pysähtyessä lippuvartio asettuu samalle tasalle 
lipun kanssa.  

 
 Mikäli kyseessä on yhteislippukunta ja lippuvartiossa on sekä tyttö että poika, sijoittuu 

ja kulkee tyttö aina lipunkantajan oikealla puolella kulkusuuntaan nähden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARSSIOHJE 

tyttö – lipunkantaja – poika 
 
Lippuvartio, ”lippu jalalla”. 
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Liput 

 
Tilaisuuden aikana lippua pidetään pääsääntöisesti jalalla (kts. kuva), mutta 
Mannerheim-solkia kiinnitettäessä se nostetaan kunniantekoon (kts. kuva). 
Ajoituksesta kantajien ei tarvitse olla huolissaan, järjestäjät huolehtivat 
komennuksesta ja esimerkkiä voi ottaa piirin lipusta. Kunniaa tehdessään 
lipunkantaja nostaa tangon käsiensä varaan tangon kulman ollessa noin 45 astetta. 
Vartaloa käännetään myös samalla hieman oikealle päin. Kunnianteon päättyessä 
lasketaan liput takaisin jalalle. 
Suomen liput pysyvät tilaisuudessa komennoista huolimatta paikallaan jalalla. 
 
 
 
 

”Kunnianteko paikalla” 
 

Suomen liput lippulinnassa 

 
 Mikäli lippukunnalla on oma Suomen lippu, on se tervetullut marssimaan paraatin 

kärjessä lippulinnassa. Vaatetus on sama kuin muillakin kantajilla; partiopuku ja 
valkoiset hansikkaat. Päähinettä saa käyttää. Suomen lippua kannetaan myös joko 
kantovyössä tai sitten pelkillä käsillä, mutta liput eivät tee minkäänlaisia 
tervehdyksiä/kunniaa koko tilaisuuden aikana. Lippua kannetaan pystysuorassa, 
marssirivistön pysyessä samassa muodossa koko marssin ajan. Suomen lipun 
kantajalta vaaditaankin pientä pelisilmää, jotta liikkeelle lähtiessä asetettu muoto 
säilyy. 

 

Lippukunnan kyltti 

 
 Lippukunnat käyttävät paraatissa kylttiä joukkonsa kärjessä. Kylttiä kannetaan 

suorassa, niin ettei kantajan naama peity. Varustuksena kyltinkantajalla on partiopuku. 
 
 Kyltinkantajalle on syytä teroittaa, että asetetut välit muihin lippukuntiin tulee 

säilyttää samanmittaisina. Kyltinkantajan tulee myös pitää marssivauhtinsa 
mahdollisimman vakiona helpottaakseen perässä tulevan lippukunnan muodossa 
pysymistä. Ohimarssin aikana kyltinkantaja kääntää ainoastaan katseen oikeaan. 

 

Lippukunnan rummut 

 
 Rummut ovat myös tervetulleita paraatiin ja niiden osalta tervehtiminen suoritetaan 

samalla tavalla kuin kyltinkantajakin, ainoastaan katse kääntyy oikealle. Ohimarssin ja 
juhlallisuuksien aikana rumpuja ei soiteta. 

 

Marssijärjestys 

 
Paraatinkomentaja – 5 m – Suomen lippu vartioineen – 5 m – lippulinna – 5 m – 
piirin lippu vartioineen – 5 m – kyltinkantaja – 5 m – lippukunnanjohtaja – 5 m – 
lippukunnan lippu vartioineen – 5 m – lippukunta kolmijonossa – 5 m – seuraava 
kyltin kantaja jne. 
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Lippu marssiosaston kärjessä ja ohimarssin aikana 

 
 Lippu vartioineen marssii lippukuntansa kärjessä heti kyltinkantajan jälkeen. Lippua 

kannetaan vyötärön korkeudelle asetetussa kantovyössä tai sitten kantovyön 
puuttuessa samalla korkeudella, tangon ollessa kohtisuorassa taivasta kohti. 
Lippuvahdit marssivat koko matkan puoli askelta jäljessä lipun sivulla. 
Ohimarssipaikalla ainoastaan lippu tekee tervehdyksen kantajan ja lippuvartion 
katsoessa koko ajan eteenpäin. 

 
 Lippukunnanjohtajan komentaessa ”Huomio, katse oikeaan – päin” suorittaa 

marssiosasto tervehdyksen lipun aloittaessa tervehdyksen vasta noin kuusi askelta 
ennen vastaanottolavaa. Tervehdyksessä lippu lasketaan 45 astetta eteenpäin, 
kuitenkin niin, että lippu ei osu milloinkaan maahan. Tervehdys lipun osalta päättyy 
kolme askelta vastaanottolavan jälkeen ilman komentoa. Lippukunnanjohtaja 
komentaa koko marssiosaston ollessa lavan ohi ”Huomio, katse eteen – päin”, jolloin 
muiden tervehdys päättyy ja katseet palaavat jälleen eteenpäin. 

 
Lippu kantoasennossa;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahti 

 
 Lippukunta marssii samaan tahtiin. Lippukunnan tahti katsotaan etummaisena 

kävelevästä eli kyltinkantajasta. Ohimarssin tahti on noin 120 askelta minuutissa. 
Orkesterin isorummun iskulyönti vastaa vasemman jalan tahtia.  

 

Marssikannu 

 
 Lions Club Lappeenranta/Kanavan lahjoittama kiertopalkinto luovutetaan paraatin 

parhaalle lippukunnalle. Arvostelussa otetaan huomioon partiomainen esiintyminen, 
ryhdikkyys ja lippukunnan osallistumisprosentti. 

 

Varustus 

 
 Paraatitapahtumassa käytetään varustuksena partioasua (sininen tai ruskea partioasu 

sen mukaan mikä on lippukunnan virallinen partioasun väri). Paraatissa 
lippukunnanjohtajilla, lippuvartiolla ja kyltinkantajilla tulee ehdottomasti olla 
virallinen partioasu. Yhtenäisyys varustuksessa tekee paraatista näyttävän. 

 

  

edestä sivulta kunnianteko 
liikkeessä  
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Piirin huuto 

 
 Karjala, Kalevan heimo, rajan lapsi, 
 iskee, iskut kestää. 
 Taipuu, vaan ei taitu. 
 Laulain, naurain murheet voittaa. 
 Uskoo, toivoo, kärsii. 
 Kerran kannel helää, Karjala elää !! 
 


