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Lipunkantajien
ja

airuiden ohjeet
Lipun kantaminen on kunnia-asia. Lipunkantajan ei tule hoitaa lopulta hyvin kevyttä pestiään
hutiloiden, vaan etukäteen asiat suunnitellen (mikä on varsin nopea toimitus) ja ainutlaatuisesta
osastaan nauttien. Airuiden asema on samanlainen, vaikkakin tilapäisempi ja lipunkantajaa
avustava. Lipunkantajan tulee sopia airuet jokaiseen lipulliseen tapahtumaan erikseen ja hyvissä
ajoin. Osakunnan lipun airuiksi voi valita vain henkilöitä, joilla on osakunnan värienkanto-oikeus.
Tilaisuudet joissa lippu on paikalla
Vuoden alusta alkaen järjestys on seuraava:
 Vuosijuhlat. Uudet lipunkantajat valitaan ja he kantavat liput juhlan lopuksi pois.
 Yliopiston avajaiset. Lipunkantajien tulee muistaa huolehtia osakunnan lippu avajaisiin!
Muuta avajaisiin ei tarvitakaan, joskin lippu tulee muistaa myös hakea pois ajallaan.
 Praasniekat.
 Itsenäisyyspäivä. Molemmat liput nauhanjaossa päivällä, osakunnan lippu kulkueessa.
 Seuraavan vuoden vuosijuhlat. Vanhat lipunkantajat tuovat lipun paikalle.
 Lisäksi voi olla muita erityistapauksia, joista ilmoitetaan lipunkantajille erikseen.
Lippujen kanssa järjestäydytään eteisessä tai muussa vastaavassa tilassa, jonka kautta saavutaan
varsinaiseen juhlatilaan, ja odotetaan ilmoitusta saapua paikalle. Suomen lippu saapuu ennen
osakuntalippua. Naisairut, jonka paikka on lipunkantajan oikealla puolella, kulkee lipun edellä,
miesairut jäljessä. Naisairut huolehtii, että lippu ei kosketa maata esimerkiksi oviaukoista
kuljettaessa ottamalla tarvittaessa kiinni lipun reunoista. Suomen lippu asetetaan heraldisesti (eli
edestä katsottuna) vasemmalle ja osakuntalippu oikealle puolelle lippujalassa. Jos lippuja on
useampia, on Suomen lippu keskimmäisin. Lippujalan ja seinän väliin on jäätävä riittävästi tilaa,
jotta airuet mahtuvat kulkemaan lippujen takaa. Lippujen vierelle jäädään seisomaan kunnes
maakuntalaulu on laulettu. Lipun luota poistutaan rivissä kuten tullessakin. Periaatteessa lipun
kanssa kulmista kuljetaan “pönöttäen” 90 asteen käännöksin, vaikka tätä ei tarvitsekaan noudattaa
orjallisesti.
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Lipunkantajilta ja airuilta ei mieluusti saa pettää pokka vaikka katonrajasta tipahtaisi yllättäen
hauki. Kommentointi ei myöskään ole suotavaa. Alku- ja loppujärjestelyt kannattaa tehdä
näkösuojassa ja hiljaa. Lipunkantaja ja airuet eivät laula.
Lippupoppoon on parempi poistua ennalta sovittuna aikana vähän ennen juhlan loppua
laittamaan airutnauhoja ynnä muuta valmiiksi. Liput poistuvat -ilmoituksen myötä saavutaan
rivissä juhlatilaan ja järjestäydytään lippujen vierelle samoille kohdin kuin aiemmin. Karjalaisten
laulun jälkeen lipunkantajat nostavat liput ja saattue poistuu rauhalliseen tahtiin samassa
järjestyksessä kuin juhlan alussakin. Heti poistumisen jälkeen liput laitetaan takaisin pusseihinsa ja
airutnauhat viikataan nätisti talteen (mieluiten jonkin pyöreän pahvin tms. ympärille, sillä
taitoksista jää ajan kanssa ryppyjä). Lipunkantajat huolehtivat, että liput päätyvät takaisin
osakunnalle tavanomaiseen säilytyspaikkaansa.
Liikaa elämää nähneet airutnauhat tulee vaihtaa puhtaisiin aina tarvittaessa. Uusien nauhojen
hankkimisen hoitavat lipunkantajat ja osakuntaneuvosto yhdessä.
Muista ylioppilaslakit!
Lippujen arvojärjestyksestä Suomessa:
http://www.intermin.fi/fi/ministerio/suomen_lippu_ja_vaakuna/lippujen_arvojarjestys
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