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KOTISEUTUVIIRIN KÄYTTÖ
Isännänviiri on yleisnimitys viirille, jota pidetään nostettuna omakotitalon tai kesämökin lippusalkoon.
Perinteiseksi isännänviiriksi ymmärretään siniristiviiri, jota voidaan käyttää, ellei halua käyttää varsinaista
kotiseutuviiriä. Siniristiviiri on pohjaltaan valkoinen, ja siinä on merensininen risti. Ristin leveys on yleensä
noin yksi kolmasosa viirin leveydestä.
Isännänviirin sanoma on, että isäntäväki on paikalla viirin ollessa nostettuna. Isännänviirinä voidaan käyttää
mm. perinne-, suku-, kaupunki-, kunta-, maakunta- tai siniristiviiriä. Käyttäjä valitsee viirinsä ja sen värit
yleensä syntymä- tai asuinseutunsa mukaan. Mikään ei estä suunnittelemasta omaa viiriä ja varustamasta
sitä vaikkapa oman suvun tunnuksin. Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon heraldiikan säännöt ja
selvittää mahdollisten vaakunoiden oikeudet.
Isännänviiriä eivät koske normaalit liputussäännöt, eikä viirin käyttöä tai ulkonäköä säädellä laissa tai
asetuksissa. Viiriä ei tarvitse laskea yöksi. Viiriä voi käyttää ympäri vuoden. Liputuspäivinä on käytettävä
Suomen lippua. Isännänviiriä ei suositella pidettäväksi lippusalossa liputuspäivinä, vaikka Suomen lippua ei
käytettäisikään. Käytännössä viiri kuuluu arkeen ja Suomen lippu juhlaan. Isännänviirillä ei voi suorittaa
suruliputusta eikä sillä ole suositeltavaa suorittaa yksityistä juhlaliputusta esim. syntymäpäivän tai
valmistujaispäivän kunniaksi. Ei ole suositeltavaa käyttää viiriä ja Suomen lippua yhtä aikaa.
Isännänviirin suositeltava pituus on noin puolet lipputangon pituudesta. Jos tanko on 8-9 m, niin viiri on 4 m
ja jos tanko on 9-11 m, niin viiri on 5 m. Viirin kannan leveyden suhde koko viirin pituuteen on noin 1:10.
Korpilahden kotiseutuviiri
Viirin yläosa muodostuu Helmer Selinin suunnittelemasta Korpilahden kunnan vaakunasta, joka on saanut
aiheensa kunnan nimestä. Vaakunan joutsenet viittaavat sanaan ”korpi”, ja aaltokoro sanaan ”lahti”.
Vaakuna vahvistettiin käyttöön 10.9.1958. Vaakunan selitys on ”kultaisessa kilvessä musta, aaltokoroinen
vastapalkki, jossa alatusten kolme lentävää hopeista, punavaruksista joutsenta”. Vaakuna muuttui
epäviralliseksi kotiseutuvaakunaksi 2009 Korpilahden liityttyä osaksi Jyväskylän kaupunkia. Ennen
lakkauttamistaan kunta antoi vaakunan oikeudet kotiseutuyhdistykselle.
Viirin alaosassa on Keski-Suomen maakuntavärit, jotka ovat peräisin Keskisuomalaisen osakunnan
nauhasta. Värit - musta, valkoinen ja punainen - päätettiin osakunnan kokouksessa 15.2.1932. Väreissä voi
nähdä myös Korpilahden historiallisen yhteyden Hämeeseen, jonka värit ovat valkoinen ja punainen.
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