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Hyvä lukija,  
 
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta järjestää Kalevankankaan hautausmaan 
sankarihaudalla vuosittain kunniakäynti- ja seppeleen laskutilaisuudet Kaatu-
neitten muistopäivänä toukokuun kolmantena sunnuntaina ja Itsenäisyyspäivänä 
6.12. 
 
Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6. klo 12.00 seremonian vastuujärjestäjä 
on Tampereen Varuskunta ja Kansalaisjuhlatoimikunta on mukana järjestelyissä 
kutsumalla kansalaisjärjestöt mukaan. Samana päivänä klo 18.00 
Kansalaisjuhlatoimikunta järjestää muistotilaisuuden marsalkka Mannerheimin 
patsaalla Vehmaisissa. 
 
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan toiminta on pääosin veteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöjen ylläpitämää yhteistyötä Tampereen Varuskunnan, 
Tampereen kaupungin, muiden tamperelaisten järjestöjen, oppilaitosten, 
viranomaisten  ja laitosten kanssa.  Toiminnan rahoittamiseksi  kaupunki 
myöntää vuosittain toiminta-avustusta.  Pieni osa tarvittavista varoista kerätään 
toimijoiden maksamilla vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla. 
 
Jotta seremoniaosaaminen ei katoa, Maanpuolustuskoulutus ry järjestää aika 
ajoin Tampereella päivän mittaisen seremoniakoulutustilaisuuden. 
Suosittelemme taustajärjestöjemme osallistuvan koulutuksiin lähettämällä niihin 
seremonioihin osallistuvia jäseniänsä.  Järjestettävistä koulutuksista välitetään 
tietoja kutsupostituksissamme. 
 
Kiitämme kaikkia Kansalaisjuhlatoimikunnan työhön osallistuneita ja osallistuvia 
sekä yhteistyökumppaneita. Toivomme tapahtumiin runsasta järjestöllistä osan-
ottoa. 
 
Mikäli teillä on huomioita jäljempänä oleviin ohjeisiin tai niiden jakeluun, olemme 
käytettävissänne. 
 
Puheenjohtaja Jorma Suonio, 0400-323250, jorma.suonio@tampere.fi 
Sihteeri Seppo Koivumäki, 040-5560380, tamru@tampereenreserviupseerit.fi 
 
Tampereen varuskunnan yhteyshenkilö on komendantti, yliluutnantti Vesa 
Nyberg, 0299 220 212, vesa.nyberg@mil.fi 
 
 
 
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta, Väinölänkatu 2, 33100 TAMPERE. 
 
 
 
TAMPEREEN KANSALAISJUHLATOIMIKUNTA 

mailto:jorma.suonio@tampere.fi
mailto:tamru@tampereenreserviupseerit.fi
mailto:vesa.nyberg@mil.fi
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1. SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ  
 
vietetään Suomessa 6. joulukuuta. Sinä päivänä 1917 Suomen eduskunta 
hyväksyi senaatin 4. joulukuuta 1917 antaman esityksen itsenäiseksi 
julistautumisesta Venäjästä.  
 
Suomessa itsenäisyyspäivää on vietetty vuodesta 1919 lähtien ja se on 
rakenteeltaan hyvin perinteinen ja muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna 
hyvin isänmaallishenkinen.  Itsenäisyyspäivä on virallinen liputuspäivä. 
 
Kodeissa tapana on sytyttää kaksi kynttilää ikkunalle muistoksi jääkärien 
uskaliaasta hankkeesta isänmaan vapauttamiseksi. Kahdella kynttilällä aikoinaan 
ilmaistiin turvallinen etappitalo, kun jääkäreiksi värväytyvät loikkasivat Ruotsin 
kautta Saksaan. 
 
Tamperelaiset kansalaisjärjestöt, Tampereen kaupunki, Tampereen Varuskunta, 
tamperelaiset yliopistot ja oppi- ja muut laitokset ym. kutsutaan osallistumaan 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. 
 

 Kunniakäyntiin ja seppeleenlaskuun 
   Kalevankankaan sankarihaudalla klo 12.00 
  

 Ohimarssiin Kalevanpuistotiellä Kalevan lukion kohdalla klo 12.45. 
 

 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen 
   Kalevan kirkossa klo 13.00 seuraavan ohjeen mukaisesti: 
 
 
2. JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Kokoontumispaikat: 
Osastot järjestäytyvät klo 11.30 mennessä seuraavasti: 
 
Tampereen Varuskunta ja kuorot Rastaanpolulle. Kansalaisjärjestöt, 
oppilaitokset, virastot ja laitokset hautausmaan pääportille. Sotiemme 
veteraanit suoraan sankarihaudan Kalevantien puoleiselle sivustalle. 
Soittokunta sankariristin Kalevantien puolelle. 
 
 
Järjestöjen ryhmittyminen pääportilla: 
 
Ryhmittymisen johtaa Tampereen Reserviupseerit ry:n määräämä upseeri. 
 
Kansalaisjärjestöt ryhmittäytyvät osastoittain kolmijonoon pääportin 
ulkopuolelle. Kansalaisjärjestöjen lippulinna asettuu pääportin sisäpuolelle 
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kohdassa 3 kerrottuun osastojen marssijärjestyksen mukaiseen järjestykseen ja 
yhdistysten lippujen lippuvartijat marssiosastoihin. 
 
Liput:  
 
Tampereen Reserviläiset ry asettaa kansallislipun ja kantajan sekä kaksi 
lippuvartijaa airutnauhoin hautausmaalle kansalaisjärjestöjen lippulinnan eteen 
välille pääportti - ristinaukion eteläkulma. Kansalaisjärjestöt ym. asettavat kukin 
oman lippunsa lipunkantajineen mutta ilman lippuvartijoita kansalaisjärjes-
töjen lippulinnaan. Lipunkantajalta ja lippuvartijoilta edellytetään yhtenäistä 
vaatetusta, kts. ohje jäljempänä.  
 
Sankarihaudalle saavuttaessa Tampereen Reserviläiset ry:n asettama 
kansallislippu jää ristinaukion eteläkulmaan, jossa ristinaukion seremoniaa ja 
ohimarssia varten Tampereen Varuskunnan asettama kielekkeinen Suomen 
lippu ja vanhempi lippu-upseeri odottavat. 
 
Kunniavartio sankarihaudalla: 
 
Kunniavartion sankariristille asettaa Satakunnan Lennosto. Vartio asettuu 
paikalleen klo 11.50. 
 
Äänitekniikka: 
 
Ristinaukion äänentoistolaitteet asettaa Satakunnan Lennosto.  Tilaisuudessa 
tarvitaan kaksi mikrofonia (yksi ristin eteen puhujille ja yksi ristin juureen 
seppeleen laskijoille). Soittokunnan soiton estävän pakkasrajan alittumisen 
varalta sankarihaudalla tulee varautua myös äänitettyyn musiikkiin (CD-soitin).  
Kansalaisjuhlatoimikunta varaa tarvittavat äänitteet. 
 

Seppeleet: 
 

Kansalaisjuhlatoimikunta tilaa tarvittavat seppeleet seppelenauhoineen ja 
Ilkon Kukka Oy toimittaa ne hautausmaille alla olevan jakolistan 
mukaisesti.   Tampereen ev-lut. Seurakuntayhtymän Kalevankankaan 
hautausmaan osalta yhteyshenkilö on työnjohtaja Juha Katajamäki, puh. 
050-518 4876).   
 
5 kpl Kalevankangas sankarihauta (seppeletelineisiin) 
2 kpl Aitolahden uusi kirkko 
3 kpl Messukylän kirkon sakasti  
1 kpl Teiskon kirkko  
1 kpl Lamminpään uusi kappeli 
1 kpl Partiotoimistoon  
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Hautausmaan toimisto toimittaa kuusi kappaletta seppeletelineitä seppeleiden 
yhteydessä Kalevankankaan sankarihaudalle klo 11.00 mennessä: neljä 
seppelepartioiden seppeleille ja yksi sankariristin seppeleelle sekä yksi 
”lyhytjalkaisempi seppeleteline” sankaripatsaan reunakiveykselle sankariristin 
seppeleen laskua varten.  
 
Seppelenauhoissa on seuraava teksti: 
 
1. nauha: 
”Muistoanne kunnioittaen” 
 
2. nauha: 
”Tampereen kaupunki, Puolustusvoimat, ev-lut. seurakuntayhtymä, ortodoksinen 
seurakunta, yliopistot ja oppilaitokset sekä kansalaisjärjestöt”. 
 
Pukeutuminen: 
Lippujen kantajilla sään mukainen tumma päällystakki ja tummat housut/hame, 
asuun sopiva päähine sekä tummat käsineet.  Muilla tilaisuuden luonteeseen 
soveltuva asu. 
 
 
3. JÄRJESTÖJEN SIIRTYMINEN PÄÄPORTILTA SANKARIHAUDALLE 
 
Järjestöjen liikkeellelähtö pääportilta tapahtuu klo 11.45 seuraavassa 
järjestyksessä: 

 Kansallislippu lippuvartijoineen 
 Kansalaisjärjestöjen lippulinna 
 Evp-upseerit 
 Reserviupseerit ja –aliupseerit 
 Reserviupseeri- ja aliupseerinaiset 
 Sinibaretit 
 Lotat ja sotilaspojat 
 Kaatuneitten omaiset 
 Sotilaskotisisaret 
 Partiolaiset 
 Tampereen Yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto 
 Tampereen  Ammattikorkeakoulu 
 Muut  oppilaitokset ja järjestöt 

 
Kuoro ja soittokunta asettuvat paikoilleen ristinaukiolle viimeistään klo 11.50. 
                

Henkilöt, joiden kunto ei salli marssimista, ryhmittyvät suoraan sankarihaudalle 
ja asettuvat ristinaukiolla marssiosaston perään. 
 
 
4. SIJOITTUMINEN SANKARIHAUDALLA, SEREMONIAN KULKU JA 
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    POISTUMINEN  
 
Ryhmittymisen ristinaukiolla johtaa ja seremonian komentaa  Tampereen Varus-
kunnan  määräämä upseeri.  Ristinaukiolle asetutaan sivun 11 piirroksen 
mukaisesti. 
 
Pääportilta lähestyvä lippulinna ja kansalaisjärjestöjen osastot kiertävät 
sankarihauta-aluetta lähestyessään  hautausmaan sivukäytävän kautta oike-
alle paikalleen (sopiva käytävä on esim. keskikäytävältä Karjalaan jääneiden 
muistomerkin kautta). 
 
Kansalaisjärjestöjen liput asettuvat riviin käytävälle sankariristiä vastapäätä ja 
osastot asettuvat paikalleen lippurivin taakse rintamasuunta sankariristiä kohti. 
 
Ristille johtavan käytävän etelälaitaan (Viinikan puoleinen) sijoittuvat: 
Seremonian johtaja, Puheen pitäjä, Tampereen Varuskunnan, Tampereen 
kaupungin, Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan, Tampereen ev.lut. ja 
ortodoksisen srk:n, Sotaveteraanien, Sotainvalidien ja Kaatuneiden Omaisten 
edustajat. 
 
Ristille johtavan käytävän pohjoislaitaan (Kalevan puoli) asettuvat seppelpartiot 
1) Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistokivelle, 2) V. 1918 kaatuneiden 
vapaussoturien haudalle, 3) V. 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
haudalle ja  4) Karjalaan jääneiden vainajien muistokivelle. 
  
Varuskunnan asettama kielekkeinen Suomen lippu lippuvartioineen siirtyy klo 
11.59 sankariristin etupuolelle tilaisuuden komentajan komentojen mukaan. 
 
Ohjelma suoritetaan klo 12.00 alkaen seuraavasti alla olevan rakenteen 
mukaan.  Kansalaisjuhlatoimikunta teettää lähempänä itsenäisyyspäivää 
jakeluun yksityiskohtaisemman käsiohjelman. 
 
 

SUOMEN LIPPU SAAPUU 
 

VON KOTHEN: HYMNI 
Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunta. 

 
PUHE  ISÄNMAALLE 

 
KUOROLAULUA 

Mieskuoro Laulajat ja Mieskuoro Pirkanmiehet 
 

RUKOUS 
 

VIRSI 584: 1-3Yleisö ja kuorot 
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SEPPELEEN LASKU 

 
NARVAN MARSSI (trad.) 

SEPPELPARTIOT 
Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunta 

 
VALMISTAUTUMINEN OHIMARSSIIN. 

 
Kielekkeisen Suomen lipun poistuessa tilaisuuden päätyttyä ei suoriteta kunnian-
osoitusta lipulle, vaan liput ja osastot siirtyvät Kalevantielle ohimarssiin järjes-
täytymistä varten.  Haudalta poistutaan seuraavassa järjestyksessä: Kielekkei-
nen Suomen lippu, Tampereen Varuskunnan joukot, kansalaisjärjestöjen liput, 
kansalaisjärjestöjen osastot. 
 
 
5. SEPPELEENLASKU SANKARIHAUDALLE JA SEPPELEPARTIOT  
 
Alla lueteltuja organisaatioita pyydetään nimeämään seppeleenlaskijat, 
jotka saapuvat klo 11.50 mennessä sivun 11 piirroksen osoittamille paikoilleen. 
Seppeleet ovat Kalevankankaalla seppeletelineissä seppeleenlaskijoiden paikan 
edessä klo 11.00 mennessä. 
 
Sodissa 1939-45 kaatuneiden sankarihauta Kalevankankaalla 
 

Laskijoina: 
Tampereen Varuskunta 
Tampereen kaupunki  
Kansalaisjuhlatoimikunta 
Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymä 
Tampereen Ortodoksinen seurakunta 
Sotaveteraanit 
Sotainvalidit 
Kaatuneiden omaiset  
 

Seppeleen fyysisen laskun suorittavat kolme ensin mainittua.  Muut osallistuvat 
seppeleen laskuun omalta paikaltaan. 
 
Seppeleen laskun jälkeen soitetaan Narvan marssi, jonka alkaessa seppele-
partiot lähetetään liikkeelle seremonian johtajan komennolla: 

Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistokivelle  

Laskijoina: 
Tampereen ruotsalainen seurakunta 
Sotilaskotisisaret 
Tampereen Reserviupseerit ry 
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V. 1918 kaatuneiden vapaussoturien haudalle 

Laskijoina: 
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry. 
Tampereen Reserviupseerit ry  
Tampereen Reserviläiset ry 
 

V. 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalle 
Laskijoina:             
Tampereen kaupunki 
Tampereen ev-lut.seurakuntayhtymä 
Tampereen sos.dem.kunnallisjärjestö 
 

Kalevankankaan Karjalaan jääneiden vainajien muistokivelle 
Laskijoina: 
Tampereen Ortodoksinen seurakunta 
Tampereen Karjala-seura ry 
Sotaveteraanit 

Aitolahden sankarihauta ja Karjalaan jääneiden vainajien muistokivi 

Laskijoina: 
Paikallisesti valitut laskijat lähtevät liikkeelle välittömästi 
jumalanpalveluksen jälkeen. 

 
Lamminpään sankarihauta 

Laskijoina: 
Paikallisesti valitut laskijat lähtevät liikkeelle välittömästi jumalan-
palveluksen jälkeen. 

 
Messukylän hautausmaa 

Laskijoina: 
Paikallisesti valitut laskijat laskijat lähtevät liikkeelle välittömästi 
jumalanpalveluksen jälkeen ja laskevat seppeleet sodissa 1939-45 
kaatuneitten, v. 1918 kaatuneitten  vapaussoturien sekä v. 1918 
vakaumuksensa puolesta kaatuneitten haudoille.  
  

Teiskon hautausmaa 
Laskijoina: 
Paikallisesti valitut laskijat lähtevät liikkeelle välittömästi jumalan-
palveluksen jälkeen. 

 
Vapaudenpatsas  

Laskijoina: 
Partiolaiset 
Seppele lasketaan klo 11.30. 
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6. OHIMARSSI KALEVANTIE-KALEVAN PUISTOTIE-KALEVAN KIRKKO 
 
Ristinaukion seremonian jälkeen osastot järjestäytyvät Kalevantielle 
marssirivistöksi, kärki Salhojankadun risteyksessä.  Ohimarssia komentaa 
Tampereen Varuskunnan määräämä upseeri. 
Ohimarssi suoritetaan Kalevanpuistotiellä Kalevan lukion kohdalla  klo 
12.45 alkaen.  Ryhmityttäessä Kalevantielle noudatetaan kohdassa 3. 
esitettyä järjestystä kuitenkin niin, että ohimarssin kärjessä kulkee 
Puolustusvoimien yksiköiden edessä kielekkeinen Suomen lippu.  Marssin 
aikana järjestöillä on lippulinna ilman lippuvartijoita. 
Kaikki osastot lähtevät liikkeelle samanaikaisesti, niin että välimatkoja ei pääse 
syntymään osastojen välille. 
 
Ohimarssin vastaanottaa Tampereen Varuskunnan päällikkö seurueineen. 
Korokkeelle sijoittuu paraatin vastaanottajan lisäksi Tampereen kaupungin 
edustaja ja sotiemme veteraanien edustaja. Korokkeen ympärillä olevan 
köysineliön sisälle tulevat edustajat kaikista mukana olevista yhteisöistä.  
Sotiemme veteraaneille varataan paikka paraatin vastaanottajan vasemmalle 
puolelle.                                                              
   
Osastot suorittavat kunnianosoituksen ohimarssin vastaanottajille siten, että 
siviilipukuiset miehet vievät osastonsa johtajan komennolla päähineensä oikealla 
kädellä sydämen kohdalle ja katseella seuraamalla. Vastaavasti siviilipukuiset 
naiset vievät komennolla oikean kätensä sydämen päälle.  Sotilaspukuiset 
tervehtivät. Liput eivät suorita kunnianosoitusta, ainoastaan lippulinnan vetäjä 
tervehtii. 
 
Ohimarssin marssijärjestys: 

 Kielekkeinen Suomen lippu  
 Puolustusvoimien yksiköt 
 Kansalaisjärjestöjen lippulinna ilman valtakunnan lippua ja ilman 

lippuvartijoita 
 Kansalaisjärjestöt (ryhmitys sama kuin edellä kohdassa 3.) 

    
        
7. JUMALANPALVELUS KALEVAN KIRKOSSA 
 
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestetään Kalevan kirkossa välittömästi 
ohimarssin jälkeen klo 13.00. 
 
Jumalanpalveluksen ajaksi asettaa Tampereen Varuskunta kielekkeisen 
Suomen lipun alttarille. 
Lippu tulee sisään hetkeä ennen jumalanpalveluksen alkua ja poistuu heti sen 
päätyttyä. Lippuhenkilöstö vaihdetaan 20 minuutin välein.  Muut liput voidaan 
säilyttää jumalanpalveluksen ajan seurakuntasalissa. 
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Kolehti kannetaan kirkkohallituksen ohjeen mukaan. Kolehdin kantoa varten 
määräävät Tampereen Reserviupseerit ry, Tampereen Reservin Upseerien 
Naiset ry, Tampereen Reserviläiset ry ja Tampereen Seudun 
Reserviläisnaiset  ry kukin kaksi henkilöä jumalanpalveluksen 
kolehdinkantajiksi.  He ilmoittautuvat kirkon sakastissa suntiolle ennen 
jumalanpalvelusta. 
 
Opastuksesta Kalevan kirkossa huolehtii Tampereen Varuskunnan määräämä 
kirkkoupseeri. 
 
8. LIIKENNEJÄRJESTELYT 
 
Tampereen Liikennelaitoksen sisäinen ohje: Tapahtuman vuoksi Kalevantien 
liikenne katkaistaan n. klo 12:20. Linjat 22 ja 23 liikennöivät molempiin suuntiin 
klo 12:20 – 12:50 reittiä: Kalevantie – Järvensivuntie - Ratapihankatu – 
Kalevantie – Yliopistonkatu – Itsenäisyydenkatu jne. 
 
Ohimarssin vuoksi on liikenne sallittu Teiskontiellä Kalevan puistotien 
risteyksen kohdalla vain kohti keskustaa (länteen). Automme liikennöivät 
klo. 12:30 – 13:00 välisen ajan itään reittiä: Itsenäisyydenkatu – Tammelan 
puistokatu – Kullervonkatu – Kalevan puistotie - Ilmarinkatu – Kaupinkatu jne. 
linjasta riippuen joko Teiskontietä tai Sammonkatua. 
 
Länteen liikennöidään normaalisti, paitsi linjat 17, 25, 27, jotka liikennöivät 
länteen Sammonkadun – Kaupinkadun – Teiskontien ja Itsenäisyydenkadun 
kautta. 
 
9. TIEDOTUS 
 
Kansalaisjuhlatoimikunta toimittaa kutsun ja tämän ohjeen tamperelaisille 
kansalaisjärjestöille, laitoksille ja viranomaisille erillisen jakeluluettelon mukaisesti. 
 
Tampereen Varuskunnan sisäisestä ohjeistuksesta ja tiedotuksesta vastaa Varuskunnan 
päällikkö. 
 
Yleisöä varten laadittuja käsiohjelmia jaetaan Kalevankankaan hautausmaan porteilla 
Tampereen Partiolaiset ry:n toimesta. 

 
10. MUUTA 
 
Siviilihenkilöt kiinnittävät kunniamerkit päällystakkiin. Kansalaisia kehoitetaan 
järjestämään kodeissaan juhlavalaistus ikkunoille. Itsenäisyyspäivä on yleinen 
liputuspäivä. 
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RYHMITTYMINEN KALEVANKANKAAN SANKARIRISTILLE 
ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAKÄYNTIÄ JA SEPPELEENLASKUA VARTEN 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

Seremonian johtaja 
 
Puheen pitäjä 
 
Tampereen Varuskunta 
 
Tampereen kaupunki 
 
Tampereen Kansalais-
juhlatoimikunta 
 
Tampereen Ev-lut. 
seurakuntayhtymä 
 
Tampereen Ortodoksinen  
seurakunta 
 
Sotaveteraanit 
 
Sotainvalidit  
 
Kaatuneiden Omaiset 
 
                                                                        

 

  
Suomen lippu 
lippuvartioineen 
 
Seppelepartiot: 
 
Karjalaan jääneiden 
vainajien muistokivelle 
 
1918 vakaumuksensa 
puolesta kaatuneiden 
haudalle 
 
1918 kaatuneiden 
vapaussoturien 
haudalle 
 
Ruotsalaisten vapaa-
ehtoisten muistokivelle  
 

 

 

 

 

      Soittokunta             Kuoro 

  Mikrofoni 

Mikrofoni 

    Lippurivistö,                                 Lippurivistö, 
  jonka takana järjestöosastot           jonka takana järjestöosastot  
   Suomi 100 kunniavartiohenkilöt sankarivainajien hautakivien edessä            
   YLEISÖ SANKARIHAUTOJEN SIVUSTOILLA JA OSASTOJEN TAKANA JA SIVUILLA  

Seppelepartioittain  
kolmirivissä 
muistomerkeille 

Kunniavartiomiehet 

 
Suomen lipun odotusalueelle 50  m 

Tampereen Varuskunnan sotilasosastot sankarihautojen itä- ja eteläsivuilla ja 

kutsuvieraat länsisivulla sekä yleisö osastojen sivuilla ja takana     


