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Tiedotusvälineille 
 
 
 
 
 
Kansallisen veteraanipäivän vietto Lappeenrannassa 27.4.2016 

 
Valtakunnallista veteraanipäivää vietetään 27.4.2016. 
Veteraanipäivän tunnus on tänä vuonna   
”Vastavirtaan nousee lohen suku”.  
 
Lappeenrannassa järjestetään seuraavat tilaisuudet: 
 
Varsinainen juhlapäivä alkaa lipunnostolla kello 8.00. Päivän 
tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tervetulleita ovat sotiemme 
veteraanien ja heidän omaistensa lisäksi kaikki kaupunkilaiset. 
Erityisesti odotetaan nuorten näkyvää osallistumista.   
 
Keskustassa  
Klo 10.00 Messu Lappeen Marian kirkossa 

Kunnianosoitukset ja seppeleenlaskut Talvi- ja 
jatkosodan sankarivainajien muistomerkillä 
Lappeenrannan sankarihautausmaalla, Lotta –patsaalla 
ja Veteraanipuiston muistomerkillä  

Klo 12.30   Kansallisen veteraanipäivän juhla Keskussotilaskodissa 
Rakuunamäellä (kahvitarjoilu klo 11.45 alkaen)   

 
Sotilaspastori Jukka Kinnunen toimittaa veteraanipäivän messun 
yhdessä seurakuntapastori Anna Niemelän ja kanttori Sauli 
Ruskeepään kanssa. Musiikista vastaa Rakuunasoittokunta. 
 
Veteraani- ja muiden järjestöjen lippulinna sekä seppeleenlaskijat 
kokoontuvat sankarihautausmaan Lappeen kirkon puoleiselle portille 
kirkkotilaisuuden päätyttyä, josta kulkue lähtee Talvi- ja jatkosodan 
muistomerkille.  
Seppelpartiot Lotta-patsaalle ja Veteraanipuistoon jatkavat Talvi- ja 
jatkosodan muistomerkiltä omalle seppeleenlaskupaikalle.  
 
Veteraanipäivän juhla alkaa keskussotilaskodissa Rakuunamäellä 
klo 12.30. Juhlaa edeltää kahvitarjoilu klo 11.45 alkaen. Juhlan 
ohjelmassa on Lappeenrannan teknillisen yliopiston vararehtori 
Jaana Sandströmin juhlapuhe ja kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, kaupunkineuvos Heikki Järvenpään esittämä 
tervehdyspuhe. Rakuunasoittokunta ja Kuoromiehet esittävät 
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musiikkia. Kimpisen lukion opiskelija Eeva Alatalo on nuoren 
opiskelijan puheenvuoron esittäjä. 
 
Joutsenossa 
klo 16.45 Kunnianosoitus ja seppeleenlasku Päämuistomerkillä 

Joutsenon sankarihautausmaalla 
klo 17.00 Kahvitilaisuus Joutsenon seurakuntakeskuksessa 
klo 18.00 Veteraanipäivän Korsuhartaus Joutsenon kirkossa 
 
Järjestöjen lippulinna ja seppeleenlaskijat kokoontuvat kirkossa klo 
16.30. Seurakuntapastori Aki Lasonen pitää kenttähartauden  
Päämuistomerkillä. 
 
Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunta ja Joutsenon seurakunta 
järjestävät klo 18.00 alkavan korsuhartauden Joutsenon kirkossa 
Tilaisuudessa esiintyy Korsuorkesteri. Kahvi tarjotaan klo 17.00 
seurakuntasalissa. 
 
Ylämaalla 
klo 13.00 Sanajumalanpalvelus Ylämaan kirkossa 

Kunnianosoitus ja seppeleenlasku muistomerkillä 
Ylämaan sankarihautausmaalla 
Kirkkokahvit 

  
Lappeen seurakunnan Terhi Ruokonen-Jalo toimittaa 
sanajumalanpalveluksen, kanttorina on Sauli Ruskeepää. 
Tilaisuuden päätyttyä on kunnianosoitus ja seppeleenlasku 
sankarihautausmaan muistomerkillä sekä kahvit seurakuntasalissa. 
 
Nuijamaalla 
Ei ole juhlallisuuksia Kansallisena veteraanipäivänä. 
 
Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan seurakuntayhtymän 
seurakunnat, Maasotakoulu, Nuijamaan ja Vaalimaan 
rajavartioasemat sekä Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunta ry 
yhdessä paikallisten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa 
vastaavat päivän käytännön järjestelyistä. 
 
Tapahtumatoiminnan koordinaattori Jorma Kallio antaa tietoja päivän 
tapahtumista (puh. 0400 155 597, jorma.kallio@lappeenranta.fi). 
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