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Liputusohjeet Rauman kaupungin organisaatiossa 2022 
 

 
Liputuskohteita ovat: 
 
1. Nortamonaukiolla oleva iso tanko = kaupungin päätanko 
2. Kaupungintalon edessä olevat seitsemän tankoa 
3. Kaupungin muut rakennukset 
 
Ensin mainitussa tangossa Nortamonaukiolla liputetaan jokaisena luettelos-
sa mainittuna päivänä Suomen lipulla lukuun ottamatta koulujen aloittamis-
päivää. 
 
2-kohdan tangoissa neljä vaihtoehtoa: 
 

o normaaleina liputuspäivinä, jolloin kiinteistöjen kuuluu liputtaa, 
nostetaan Suomen lippu eturiviin keskimmäiseen tankoon ja sen 
molemmille puolille nostetaan Rauman lippu. Näihin päiviin kuulu-
vat myös Nortamon syntymäpäivä ja pohjoismaiset kansallispäivät. 

 
o Eurooppa-päivänä (9.5.) nostetaan Suomen lippu eturiviin kes-

kimmäiseen tankoon ja sen molemmille puolille nostetaan EU:n lip-
pu. 

 
o Satakunnan maakuntalipun liputuspäivänä (11.10.) nostetaan 

Suomen lippu eturiviin keskimmäiseen tankoon ja sen molemmille 
puolille nostetaan Satakunnan lippu. Kaupungin kiinteistöt voivat 
halutessaan nostaa Satakunta-päivänä salkoonsa Suomen lipun. 

 
o juhlaliputuspäivinä, joita ovat *):llä luetteloon merkityt; kaupungin 

perustamispäivä, vappu, juhannus, pitsiviikko ja itsenäisyyspäivä; 
liputetaan kaikissa seitsemässä tangossa siten, että eturivin 
kolmessa tangossa on Suomen liput ja takarivin neljässä Rauman 
liput. 

 
o HUOM! Vuonna 2022 Rauman kaupungilla kokeiluvuosi, jolloin 

myös vähemmistöryhmille liputetaan Rauman lipulla. Rauman lippu 
nostetaan kaupungintalon etumaisen rivin kolmeen tankoon seu-
raavina päivinä:  

 
 vainojen uhrien muistopäivänä 27.1.  
 saamelaisten kansallispäivänä 6.2.  
 romanien päivänä 8.4.   
 Helsingin Pride-viikon ensimmäisenä päivänä 27.6. 

 
 

3-kohdassa mainittujen kaupungin rakennusten tulee liputtaa liputuksesta 
Suomen lipulla annetun asetuksen 2 §:ssä mainittuina virallisina liputuspäivi-
nä sekä vakiintuneina liputuspäivinä. Näissä rakennuksissa liputetaan myös 
Rauman perustamispäivänä, Nortamon syntymäpäivänä ja lapsen oikeuksien 
päivänä. Ystävyyskaupunkien kansallispäivät voi jättää huomiotta. 
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Liputuksessa noudatetaan muutenkin mainittua asetusta. Kaupunginhallitus 
antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita. 

 
  Liputuspäivät: 
 
  23.1. Aluevaalit 

5.2. J.L. Runebergin päivä 
  28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä 
  19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 
  9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä 
  16.4. Tanskan kansallispäivä (ei liputeta) 
  17.4. *) Rauman perustamispäivä 
  27.4. kansallinen veteraanipäivä 
  1.5. *) vappu, suomalaisen työn päivä 

8.5. Äitienpäivä   
  9.5. Eurooppa-päivä 

12.5. J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä 
15.5. Kaatuneitten muistopäivä 

  17.5. Norjan kansallispäivä (ei liputeta) 
4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 
6.6. Ruotsin kansallispäivä (ei liputeta) 

  13.6. Nortamon syntymäpäivä 
  kesäk. 20.-26.6.päivien välinen lauantai  

*) juhannus, Suomen lipun päivä (25.6.2022) 
  6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä 
  tavall. heinäk. viim. viikko *) pitsiviikko 23.-31.7.2022 
  elokuu koulujen aloittamispäivä, koskee vain Rauman kouluja  
  10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä 
  11.10. Satakunnan maakuntalipun päivä 
  24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) päivä 
  6.11. Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä 
  13.11. Isänpäivä 
  20.11. Lapsen oikeuksien päivä  

6.12. *) itsenäisyyspäivä 
8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä 

 
päivä jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Euroopan parla-

mentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko 
maassa. Aluevaalit 23.1.2022, jolloin liputus Suomen lipulla klo 
8 alkaen ja loppuu vaalihuoneistojen sulkeutuessa klo 20. 

 
  päivä jolloin Tasavallan Presidentti astuu toimeensa 
 

Sisäministeriö saattaa antaa vuoden aikana suosituksia muistakin liputus-
päivistä. Näistä tulee tieto kirjaamo@rauma.fi, joka välittää viestin sähköposti-
jakelulla toimialajohtajat, talotoimi Salminen/Ringbom/Laiho, isännöinti, palve-
lupiste Pyyrman, kaupungintalon neuvonta, viestintäpalvelut, satamavalvonta 
ja johdon assistentti sekä tekstiviestillä päivystysnumeroomme 0500 723137. 
Näinä vuoden aikana ilmoitetuilla suositeltuina liputuspäivinä liputetaan vain 
kaupungintalolla lukuun ottamatta suruliputusta, jolloin liputtavat kaikki raken-
nuksemme mahdollisuuksiensa mukaan. 
 

mailto:kirjaamo@rauma.fi
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Jos kysymyksessä on suruliputussuositus, pitää toimia pikaisesti, koska suo-
situs saatetaan antaa vasta liputuspäivän aamuna tai edellisenä päivänä. 
 
Mikäli kaupungin omaan henkilökuntaan kuuluva henkilö menehtyy, voi-
daan hänen omassa toimipisteessään liputtaa, mikäli kiinteistössä on lippu-
tanko. 

 
Voimassa olevan asetuksen mukaan liputus alkaa aamulla klo 8 ja päättyy 
auringon laskiessa, kesälläkin viimeistään klo 21. Juhannusaattona liputus al-
kaa klo 18 ja päättyy juhannuspäivänä klo 21. Itsenäisyyspäivänä ja sellaise-
na vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringonlaskun jälkeen, liputus päät-
tyy klo 20. Suomalaisuuden liiton tulkinnan mukaan lipputanko voi liputuspäi-
vän päätteeksi tällaisena, jo pimeänä iltana olla valaisematta. 
 
Tämä ohje on voimassa vuoden 2022. 
 
Tiedustelut Niina Karlsson, puh. 044 793 3014. Lisätietoja liputuksesta löytyy 
myös esim. www.suomalaisuudenliitto.fi ja www.intermin.fi.  
 

Jakelu  kirjaamo, toimialajohtajat, talotoimi Salminen/Ringbom/Laiho, isännöinti, pal-
velupiste Pyyrman, kaupungintalon neuvonta, satamavalvonta (satamaval-
vonta@botniaportservice.com) ja Securitas (rauma@securitas.fi) sekä viestin-
täpalvelut, joka laittaa ohjeen Jemmaan. 

http://www.suomalaisuudenliitto.fi/
http://www.intermin.fi/
mailto:rauma@securitas.fi

