
Eläkeliitto ry 
 
OHJEET LIPPUJEN KÄYTÖSTÄ ELÄKELIITON TILAISUUKSISSA 
 
 
Yleistä 
 
Lippujen oikea käyttö Eläkeliiton juhlissa on tärkeää. Näillä ohjeilla on tarkoitus yhtenäistyttää 
lippujen käyttöä liittomme tilaisuuksissa. Erityisesti kiinnitetään huomiota Suomen lipun 
käyttöön. Lippujen oikea käyttö antaa hyvän kuvan järjestömme koko toiminnasta. 
 
Lippuasetuksessa sanotaan: Yksityisellä kansalaisella tai yhteisöllä ei ole 
liputusvelvollisuutta, mutta siihen on oikeus. Pitäkäämme kiinni tästä oikeudesta. 
Vakiintuneen tavan mukaan yksityisellä kansalaisella, yhteisöllä ja kunnilla on oikeus liputtaa 
kaikkina virallisina ja yleisinä liputuspäivinä sekä erilaisina juhla-, vierailu- näyttely- sekä 
muina vastaavina päivinä. 
 
Suomen lipun paikka 
 
Yleisohjeena Suomen lipun hallitsevuuden määräytymiselle voidaan pitää sitä, että jos 
lippuja on pariton määrä niin Suomen lippu sijoitetaan keskelle. Muulloin Suomen lippu 
asetetaan aina äärimmäiseksi oikealle eli yleisöstä päin katsottuna vasemmalle. 

 

 
 

  Kaavamainen esitys lippujen asettelusta.  Näin yleisö näkee liput. 

 
Kulkueessa Suomen lippua kannetaan ensimmäisenä. Sillä on myös kulkueessa aina vartijat 
eli airueet, joilla on airutnauhat. Jos vartioista toinen on nainen, asettuu hän oikealle puolelle. 
Airutnauha on naisen vasemman olan yli, miehellä oikean olan yli. Nauhassa voimakkaampi 
väri on aina alempana. Kansallispukujen kanssa airutnauhoja ei käytetä.  Airueiden 
pukeutumisen tulee olla yhdenmukainen. 
 
Lippu sisätiloissa 
 
Sisätiloissa liput asetetaan joko kiinteisiin tai tilapäisiin telineisiin siten, että tangot ovat 30-40 
asteen kulmassa. Telineet sijoitetaan puhujakorokkeen, näyttämön tai vastaavan kohteen 
molemmin puolin. Milloin telineitä tai lippuja (Suomen lippu) on vain yksi, sijoitetaan se 
puhujakorokkeen oikealle puolelle, yleisöstä katsoen vasemmalle. Suomen lippua ei saa 
asettaa seinälle, kaiteelle tai narulle. 
 
Lipputelineelle on varattava aina tarpeeksi tilaa, myös taustatilaa. On huolehdittava siitä, että 
telineet kestävät lippujen painon. Lipputelineitä ei liikutella tilaisuuden aikana. 
 
 



 
 
 
 
Muiden maiden lippujen käyttö Suomen lipun kanssa 
Jouduttaessa käyttämään useiden eri valtioiden lippuja toistensa rinnalla, järjestetään liput 
kansainvälisen tavan mukaan aakkosjärjestykseen kysymyksessä olevien valtioiden 
ranskankielisen nimen mukaan. Aakkosjärjestykseen asettelu aloitetaan yleisöstä katsottuna 
vasemmalta. Toisen valtion lippua ei saa asettaa mittasuhteiltaan tai väreiltään vääränä, 
pienempänä, alemmas tai huonompaan asemaan. 
 
Suomen lippu on aina sijoitettava arvokkaimmalle ja edustavimmalle paikalle. Jos lippuja ja 
tankoja on pariton lukumäärä, Suomen lippu on keskellä; parillisessa tapauksessa edestä 
katsottuna äärimmäisenä vasemmalla. 
 
Lippujen tuonti ja poistuminen 
 
Kun lippujen tuonti juhlahuoneistoon liittyy ohjelmaan, tuodaan ja viedään Suomen lippu 
kulkueen ensimmäisenä. Seuraavana tuodaan Eläkeliiton lippu.  Eläkeliiton liittojuhlassa 
tuodaan piirien liput aakkosjärjestyksessä kuitenkin siten, että liiton lipun jäljessä on 
tilaisuuden järjestävän piirin lippu. Sisääntulon jälkeen liput asetetaan etukäteen määrätyille 
paikoille.  Jos tilaisuudessa on yhdistysten lippuja ne sijoitetaan paikoilleen etukäteen. 
 
Toinen tapa on tuoda piirien liput ensin sisääntulokäytävän kahden puolen siten, että liiton ja 
järjestävän piirin liput ovat ensimmäisinä. Sen jälkeen tuodaan Suomen lippu järjestölippujen 
tehdessä kunniaa. Tämän jälkeen liput viedään etukäteen määrätyille paikoille. 
Lippukulkueessa marssiväli on noin viisi metriä.  
 
Liput ohjelman aikana 
 
Liput pidetään ohjelman ajan paikoillaan, myös useampipäiväisissä juhlissa. 
Lippuhenkilöstölle on varattava istuinpaikat lipputelineiden läheltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISÄNNÄNVIIRI 
Usein isännänviiri nostetaan lippusalkoon sen merkiksi, että isäntäväki on kotosalla. 
Isännänviiri on omakoti- tai kesämökki-ihmisen mukava ja arkinen tapa liputtaa. Se on 
vaivaton valinta, sillä viiriä eivät liputusajat tai muut pykälät koske. Isännänviiri voi kieppua 
salossa päivät ja yöt, esimerkiksi kesämökillä koko kesäkauden. Varsinaisina liputuspäivinä 
on kuitenkin liputettava Suomen lipulla. Isännänviirillä ei voi myöskään suruliputtaa. 
Isännänviirin suositeltava pituus on noin puolet lippusalon pituudesta.  
Eläkeliitolla on oma isännänviiri, jonka hankkisisesta voit kysyä omasta piiristäsi tai 
keskustoimistosta. 



Seppelpartio 
 
Joskus juhlan ohjelmaan kuluu seppelpartion lähettäminen haudoille. Tällöin lipunkantaja 
ja airueet asettuvat lippujen taakse, ottavat lipun jalalle ja partion lähtiessä Narvan marssin 
tahdissa liikkeelle, ottavat lipun ylös ja suorittavat kunnianosoituksen, ei kuitenkaan 
Suomen lippu. Partion poistuttua liput asetetaan telineisiin ja henkilöstö poistuu paikalta. 
 
Kunnianteko  
 
Kun lipun kanssa ollaan paikallaan, pidetään lippu jalalla siten, että tanko on jalkaterien 
välissä ja käsien ote siitä on vasen käsi ylempänä. Kunnianteossa lippu nostetaan ylös, 
astutaan askel etuvasempaan ja lippu kallistetaan eteen 45 asteen kulmaan. Lippu 
nostetaan välittömästi hitaasti ylös ja käännytään takaisin rintamasuuntaan. 
 
Lisäksi liputusohjeet määrittelevät rukousasennon. Rukoiltaessa jalalla oleva lippu 
taivutetaan siten, että kantajan lipputankoa pitävä käsi ojennetaan suoraksi. 
Liikkeellä oltaessa lipunkantaja kallistaa lipun hitaasti eteen ja välittömästi hitaasti ylös. 
Kunniainteko aloitetaan kuutta askelta ennen ja kolme jälkeen kohteen.  
Lippu ei saa koskettaan maata, eikä tankoa saa laskea vaakasuoraan asentoon. 
 
Suomen lipulla tervehditään (tehdään kunniaa) tasavallan presidenttiä, vieraan 
valtakunnan päämiestä, kansallislaulua, vieraan valtion kansallislaulua, vainajaa 
hautaussaatossa, vainajaa siunatessa ja hautaan laskettaessa. 
Järjestölipulla tervehditään lisäksi Suomen ja vieraan valtion lippua, järjestön omaa 
kunniamarssia tai laulua, kunnia ja ansiomerkkejä jaettaessa, valaa annettaessa, 
muistomerkkejä paljastettaessa, muistettaessa vainajaa hiljaisella hetkellä ja laskettaessa 
järjestön tai kunnan seppelettä. 
 
Liiton juhlatilaisuuksissa on aina etukäteen määrättävä henkilö liputuksesta vastaavaksi. 
Hänen on oltava asiantuntija ja hänen on hyvä tutustua etukäteen juhlapaikkaan 
voidakseen antaa tarpeelliset ohjeet liputuksen suorittajille. 
 
Mahdollisuuksien mukaan lippuseremoniat on harjoiteltava etukäteen. Lippu on kannettava 
pystysuorassa.  Lippuhenkilöstö liikkuu ryhdikkäästi ja arvokkaasti. Tehtävä on 
kunniatehtävä. Hoidetaan se myös sellaisena. 
 
 

 


