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Paraatikatselmuksen ohjelma ja komennot
1.

Katselmuksen ohjelma ja ohimarssiin valmistautuminen

Paraatin osastojen järjestäminen kello 11.00: erikseen nimetyt osastojen johtajat
Paraatijoukkojen järjestäminen kello 11.05: Helsingin VPK:n 1. varapäällikkö Perttu Halonen
Paraatijoukkojen ilmoittaminen paraatin komentajalle kello 11.10: Helsingin VPK:n 1. varapäällikkö
Perttu Halonen ja paraatin komentaja Kari Kiiski
Paraatijoukkojen ilmoittaminen katselmuksen suorittajalle sekä katselmus kello 11.15–11.19: paraatin
komentaja Kari Kiiski ja pelastusylijohtaja Esko Koskinen.
Puhe paraatijoukoille kello 11.19–11.24: pelastusylijohtaja Esko Koskinen
Uudenmaan marssi kello 11.24–11.27: Turun VPK:n puhallinorkesteri ja Kaartin soittokunnan rumpalit
Valmistautuminen ohimarssiin sekä liikkeellelähtö kello 11.27–11.30: paraatin komentaja Kari Kiiski

2.

Paraatikatselmuksen komennot

1. Erikseen nimetyt paraatin osastojen johtajat (oj) järjestävät osastonsa kolmiriveihin kello 11.00
seuraavin komennoin:
oj: Paraatiasuisten | palokuntanaisten | … osasto! Kolmiriviin – järjesty!
oj: Oikeanpuoleisen muodon mukaan – ojennus!
oj: Katse eteen – päin! Lepo!
Paraatikatselmuksessa kunkin osaston johtajan paikka on osastonsa ensimmäisen ruodun oikealla
puolella normaalilla ojennusetäisyydellä ensimmäisestä ruodusta ja 1,5 m päässä oikealla puolellaan
olevan osaston viimeisestä ruodusta. Esimerkki on kuvattu seuraavassa kuvassa:

Osasto A

Johtaja B

Osasto B

1,5 m

Johtaja C

1,5 m

Osasto C

rintamasuunta

2. Helsingin VPK:n 1. varapäällikkö Perttu Halonen (PH) tarkastaa paraatijoukkojen ojennukset kello
11.05 seuraavin komennoin:
PH: Paraatijoukot! Osastoittain – ojennus!
PH: Katse eteen – päin! Lepo!
3. Paraatin komentaja Kari Kiiskin (KK) saavuttua Kasarmitorille kello 11.10 Helsingin VPK:n 1.
varapäällikkö (PH) suorittaa hänelle paraatijoukkojen vahvuusilmoituksen seuraavasti:
PH: Paraatijoukot – asento! Ilmoitan paraatin komentajalle. Huomio, katse
oikeaan – päin!
PH: Herra paraatin komentaja, paraatijoukot valmiina katselmusta varten,
vahvuus ???.
KK: Katse eteen – päin! Lepo!
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Jokaisen on tämän jälkeen seistävä rivistössä omalla paikallaan liikkumatta katseen ollessa edessä.
4. Katselmuksen suorittaja pelastusylijohtaja Esko Koskisen saapuessa autolla Kasarmitorille kello 11.15
paraatin komentaja (KK) komentaa:
KK: Paraatijoukot – asento! Huomio, katse oikeaan – päin!
Soittokunta alkaa soittaa kunniamarssia ja paraatin komentaja ilmoittaa paraatijoukot
katselmuksen suorittajalle.
Kaikkien on katsottava pelastusylijohtaja Esko Koskista suoraan silmiin pälyilemättä.
Helsingin VPK:n lippu suorittaa kunnianosoituksen kunniamarssille soittokunnan alkaessa
soittaa. Kunnianosoituksessa lippu kallistetaan niin, että sen alakulma on noin 15 cm:n
päässä maasta ja se pidetään näin 5 sekunnin ajan.
Osastojen johtajat suorittavat kunnianosoituksen viemällä oikean käden päähineen
lippaan.
Soittokunta pitää tauon, kun paraatin komentaja ilmoittaa pelastusylijohtajalle:
KK: Herra pelastusylijohtaja, paraatijoukot valmiina katselmusta varten.
5. Katselmuksen suorittaja ja paraatin komentaja kiertävät tarkastamassa paraatijoukot. Paraatin
komentaja seuraa katselmuksen suorittajaa tähän nähden takaoikealla koko katselmuksen ajan.
6. Katselmuksen suorittajan tervehtiessä SPEK:n ja Helsingin VPK:n lippuja tekevät nämä liput
kunnianosoituksen edellä kuvatulla tavalla. Suomen lippu ja lippulinnassa olevat liput eivät tee
kunnianosoitusta.
7. Kun katselmus on suoritettu ja suorittaja pysähtyy paikalleen, soittokunta lopettaa soiton ja paraatin
komentaja (KK) komentaa:
KK: Katse eteen – päin! Lepo!
8. Pelastusylijohtaja Esko Koskinen pitää puheen paraatijoukoille. Puhe kuunnellaan levossa seisten
katseen ollessa suoraan edessä. Puheen päätyttyä osoitetaan suosiota lyhyesti taputtaen.
Lipunkantajat ja lippuvartijat eivät osoita suosiota.
9. Katselmus päättyy soittokunnan esittämään Uudenmaan marssiin, joka kuunnellaan levossa seisten.
10. Katselmuksen päätyttyä paraatin vastaanottajat ja kutsuvieraat siirtyvät ohimarssin
vastaanottopaikalle Helsingin VPK:n hallituksen puheenjohtaja Matti Salosen osoittamalla
autokyydillä. Soittokunta lukuun ottamatta rumpaleita siirtyy ohimarssin vastaanottopaikalle.

3.

Ohimarssiin valmistautumisen komennot

1. Kello 11.27 paraatin komentaja (KK) komentaa:
KK: Valmistautukaa ohimarssiin.
Tällöin rumpalit ja paraatin komentaja siirtyvät paraatimuodostelman eteen ohimarssin
mukaisille paikoilleen (katso liite 4), rintamasuunta viereisten osastojen rintamasuunnan
mukaisesti. Lippujen kantajat nostavat lipun kantoasentoon.
2. Kello 11.27 Laivasillankadulla odottavat marssiin osallistuvat ajoneuvojen kuljettajat ja ohimarssin
ajoneuvoissa suorittava henkilöstö nousevat ilman eri käskyä autoihin.
3. Kello 11.30 ohimarssi alkaa komennoilla (KK):
KK: Paraatijoukot – asento!
KK: Käännös oikeaan – päin! Tahdissa – mars!
Tällöin soittokunta aloittaa marssisoiton tai -rummutuksen ja marssi alkaa. Tarvittaessa
osastojen johtajat ajoittavat liikkeelle lähdön siten, että määrätyt osastojen väliset
etäisyydet otetaan heti lähdössä; katso liite 4.
4. Kello 11.30 Laivasillankadulla odottavat marssiin osallistuvat ajoneuvot käynnistetään ja niiden
hälytysvilkut sytytetään jonon ensimmäisen auton merkistä. Ajoneuvot lähtevät jonossa liikkeelle ja
ajavat Etelärannan ja Pohjoisen Makasiinikadun risteykseen lähtökynnykselle. Kun kaikki jalan
marssijat sekä katselmuksessa olleet ajoneuvot ovat tulleet Pohjoiselta Makasiinikadulta, liittyvät
loput ajoneuvot marssiosaston perään. Määrätyt ajoneuvojen väliset etäisyydet on otettava heti
lähtökynnykseltä liikkeelle lähdettäessä; katso liite 4.

