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Järjestyminen paraatia varten
1.

Johdanto

Paraatiin järjestytään neljänä eri joukkona:





Ajoneuvot kuljettajineen ja matkustajineen; ks. kappale 3
Jalan liikkuvat tavalliset osallistujat; ks. kappale 4
Lipunkantajat ja lippuvartijat; ks. kappale 5
Paraatin vastaanottajat, kutsuvieraat sekä soittokunta; ks. kappale 6

Kappaleessa 2 annetaan ohjeet pukeutumisesta.

2.

Pukeutuminen

Paraatiin osallistujien tulee olla pukeutunut joko







palokunnan paraatiasuun (palokunnan takkipuku asusteineen, vastaava pelastustoimen
virkavaatetuksen asu tai palokuntanaisten paraatiasu)
palokunnan kenttäasuun,
paloasuun,
palokuntanuorten harjoitusasuun,
palokuntansa perinneasuun tai
muuhun järjestönsä käyttämään univormuun (ei kuitenkaan paloasun väliasu tai palokunnan
asemapalvelusasu).

Paraatin vastaanottajat ja kutsuvieraat voivat pukeutua myös tummaan pukuun kunniamerkein.
Jos asuun kuuluu päähine, sitä tulee käyttää paraatissa, palokypärää ei kuitenkaan autoa kuljetettaessa.
Paraatiasussa ja kenttäasussa sekä vastaavissa muiden järjestöjen univormuissa kannetaan
kunniamerkkejä. Erityisesti paloasussa ja palokuntanuorten harjoitusasussa ei kanneta kunniamerkkejä.
Palokunnan paraatiasuun tai kenttäasuun pukeutuneiden ei tule käyttää mitään käsineitä. Tästä ainoana
poikkeuksena ovat virka- tai palokuntapukuiset paraatin vastaanottajat, paraatin komentaja ja paraatin
komentajan adjutantit, joilla on mustat nahkahansikkaat, sekä lippujen kantajat ja lippuvartijat, joilla on
valkoiset hansikkaat.
Osallistujien toivotaan varautuvan sateen varalle läpinäkyvällä kertakäyttöisellä sadetakilla.

3.

Ajoneuvojen järjestyminen

Paraatiin osallistuvat ajoneuvot, pois lukien Helsingin VPK:n autot, järjestyvät Laivasillankadulle liitteessä
2b olevan piirroksen ja aikataulun mukaisesti. Ajoneuvojen järjestymistä johtaa Helsingin VPK:n
hallituksen jäsen Pekka Kivi, puhelinnumero paraatipäivänä 0400 700 030, apunaan järjestelyryhmä.
Helsingin VPK:n autot järjestyvät jalan kulkevien paraatiosastojen kanssa Kasarmitorille liitteessä 2c
olevan piirroksen osoittamalle paikalle. Helsingin VPK:n autojen johtaja käy ilmoittamassa autoissa
olevien henkilöiden määrän kappaleessa 4 määrätyllä tavalla. Katselmuksessa autojen kuljettajat
seisovat auton vasemman etukulman vasemmalla puolella ja autojen matkustajat istuvat sisällä autossa.
Autojen kuljettajat ja matkustajat toimivat katselmuksessa muuten niin kuin osastojen miehistö toimii.
Muiden kuin helsinkiläisten palokuntien miehistönkuljetusautoja ei oteta paraatiin mukaan, jotta
marssikolonnan pituus pysyisi kohtuullisena.
Jokaisen ajoneuvon on saavuttava Tehtaankatua pitkin Laivasillankadun, Vuorimiehenkadun ja
Ehrenströmintien risteykseen liitteessä 2b käskettyyn aikaan ja käsketyssä järjestyksessä. Mahdollinen
odottelu oikean saapumisajan ja -järjestyksen täsmentämiseksi voidaan suorittaa Kasarmikadulla.
Missään tapauksessa ruuhkautumista ei saa tapahtua, vaan on noudatettava annettuja ohjeita ja käskyjä
sekä järjestelytehtävissä toimivien määräyksiä.
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Saapuessaan ajoneuvojen johtajat ilmoittautuvat Pekka Kivelle ja ilmoittavat ajoneuvon operatiivisen
tunnuksen sekä ajoneuvon luona katselmuksen aikana pysyvien osallistujien määrän. Jokaisen
ajoneuvon kuljettajan on pysyttävä ajoneuvonsa luona koko paraatin ajan. Ajoneuvojen kyydissä voi
katselmuksen ja marssiosuuden aikana olla myös osallistujia, jotka eivät kykene osallistumaan
katselmukseen ja marssiin jalan.

4.

Jalan liikkuvien järjestyminen

Jalan liikkuvat paraatiin osallistujat järjestyvät Kasarmitorille liitteessä 2c olevan piirroksen osoittamille
paikoille. Jalan liikkuvien järjestymistä johtaa Helsingin VPK:n 1. varapäällikkö Perttu Halonen,
puhelinnumero paraatipäivänä 050 521 1212. Osa Halosen apuna toimivan järjestelyryhmän jäsenistä
valvoo lisäksi järjestystä Kasarmitorilla.
Jos jalan paraatiin osallistuvat henkilöt haluavat tulla Kasarmitorille autolla, tulee auton kuljettajan
huomioida, että hänen tulee itsenäisesti huolehtia ajoneuvonsa pysäköinnistä tavallisten
liikennesääntöjen mukaan.
Jalan liikkuvat paraatiin osallistujat saapuvat järjestöittäin kello 10.30–11.00. Kunkin järjestön osaston
vanhin ilmoittautuu saapuessaan SPEK:n määräämälle henkilölle ja ilmoittaa osastonsa
henkilölukumäärän.
Saapuvien osastojen jäsenet jaetaan tämän jälkeen asujenmukaisiin paraatiosastoihin. Poikkeuksena on
Helsingin VPK:n sekä Haagan VPK:n osastot ja joukkueet, jotka kukin muodostavat oman
paraatiosastonsa.
Kasarmitorille muodostetaan seuraavat paraatiosastot:
1. Helsingin VPK:n miehistöosaston jäsenet
2. Helsingin VPK:n veteraanijoukkueiden jäsenet
3. Helsingin VPK:n naisosaston jäsenet
4. Helsingin VPK:n nuoriso-osaston jäsenet
5. Haagan VPK:n hälytysosaston jäsenet
6. Paraatiasuiset
7. Paraatiasuiset palokuntanaiset
8. Kenttäasuiset
9. Paloasuiset
10. Palokuntanuorten harjoitusasuiset
11. Palokuntien perinneasuiset
12. Muut univormut
13. Helsingin VPK:n autot
Edellämainittuja osastoja johtavat erikseen nimetyt henkilöt, joiden tulee ilmoittautua Kasarmitorilla
7.6.2014 kello 10.20 Perttu Haloselle. Heidän tehtävänään on järjestää kukin osasto kolmiriviin.
Helsingin VPK:n varapäälliköt järjestyvät lippujen oikealle puolelle omaksi muodokseen.

5.

Lipunkantajien ja lippuvartijoiden järjestyminen

Lipunkantajat ja lippuvartijat ilmoittautuvat kello 10.30–11.00 Helsingin VPK:n hallituksen jäsen Hannu
Timoselle, puhelinnumero paraatipäivänä 045 861 2478, ja järjestyvät hänen johdollaan liitteessä 2c
kuvatulle paikalle ja samassa liitteessä kuvattuun järjestykseen.

6.

Paraatin vastaanottajien, kutsuvieraiden ja soittokunnan järjestyminen

Soittokunnan johtaja ilmoittaa osastonsa kello 10.30 Helsingin VPK:n hallituksen puheenjohtaja Matti
Saloselle, puhelinnumero paraatipäivänä 0400 478 593, ja järjestää osastonsa liitteessä 2c kuvatulle
paikalle.
Paraatin vastaanottajat (pl. pelastusylijohtaja) ja kutsuvieraat ilmoittautuvat kello 10.30–11.00 Matti
Saloselle ja järjestyvät hänen johdollaan liitteessä 2c kuvatuille paikoille. Paraatin vastaanottajat ja
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kutsuvieraat eivät osallistu paraatin marssiosuuteen. Heille on järjestetty autokuljetus Kasarmitorilta
paraatin vastaanottopaikalle.

(3)

