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KUNNIANOSOITUS- JA SEPPELEENLASKUTILAISUUS 
TALVISODAN HENKI-MUISTOMERKILLÄ JA 
ITSENÄISYYSPÄIVÄN MARSSI KALEVANKANKAALLE 
 
Tamperelaisen maanpuolustusväen 64 vuotta sitten alkanut itsenäisyyspäivän marssin 
perinne on jatkunut vuodesta 1953 alkaen. Kaarlo Olavi Tanner teki 26. lokakuuta 1953 
esityksen itsenäisyyspäivän marssista Tampereen Reserviupseerikerhon hallitukselle. 
Kerho kokoontui 6.12.1953 Ratinanlinnan pihalla ja marssi kello 12.00 pidettyyn 
muistotilaisuuteen Kalevankankaan sankarihaudalle. Itsenäisyyspäivän marssista tuli 
nopeasti maanpuolustusjärjestöjen yhteinen esiintyminen.  
 
Marssille lähdettiin alkuvuosikymmeninä Pyynikin urheilukentän viereiseltä koulun kentältä 
vetreiden veteraanien voimin, mutta vuosikymmenien kuluessa veteraanien voimien 
ehtyessä marssimatkaa lyhennettiin. Nykyisin marssi alkaa Emil Aaltosen puistosta 
Talvisodan Henki -muistomerkiltä, joka on lähtöpaikkana marssille erityisen sopiva. 
Veteraanijärjestöt ovat tulevanakin itsenäisyyspäivänä näkyvästi mukana marssilla 
lipuillaan, koska reserviyhdistykset ovat ottaneet tehtäväkseen heidän lippukulttuurinsa 
jatkamisen juhlatilaisuuksissa nuoremmin voimin. Veteraanien edustajat ottavat myös 
osaa Kalevankankaan tilaisuuteen sankarihaudoilla klo 12.00 ja ohimarssin vastaanottoon 
klo 12.45 Kalevan lukion kohdalla.  
 
Emil Aaltosen puisto Tammelantorin itäpuolella: 
 
10.45 Kokoontuminen ja järjestäytyminen 
  
11.00 Lipputervehdys, seppeleenlasku ja Sillanpään marssilaulu kaksi ensimmäistä 
          säkeistöä sekä Jääkärin marssi 
 
11.10 Marssi Kalevankankaalle, reitillä: Emil Aaltosen puisto - Tammelan puistokatu –  
          Yliopistonkatu - Kalevantie - Kalevankankaan hautausmaan pääportti 

 
          Marssijärjestys: 

 Marssiosaston johtaja 

 Suomen lippu ja airueet 

 Kansalaisjärjestöjen lippulinna (järjestöjen lippu ja kantaja sekä kaksi 
lippuvartijaa/lippu) 

 Rumpalit 

 Sotilaspukuisten marssiosasto 

 Siviiliasuisten marssiosasto 

 Rauhanturvaajien marssiosasto 

 Tampereen Seudun Ratsuväenkilta ry / Hämeen Eskadroonan osasto 
ratsuin 



 
Kalevankankaan hautausmaan pääportille saapumisen jälkeen lipuista muodostetaan 
lippulinna ilman lippuvartioita, jotta kaikki liput saadaan sankarihaudoilla sankarihautojen 
eteen riviin. Lippuvartijat siirtyvät marssiosastoihin, jotka siirtyvät johdetusti lippulinnan 
jäljessä sankarihautojen etupuolelle ja lippurivistön taakse.   
  
11.45 Siirtyminen pääportilta sankarihaudalle, jossa juhlatilaisuus klo 12.00 erillisen 
          ohjelman mukaisesti 
 
12.45 Ohimarssi Kalevan lukion kohdalla Kalevan puistotiellä reitillä: Kalevantie –  
          Salhojankatu – Kalevan puistotie – Sammonkatu - Kalevan kirkko 
 
13.00 Jumalanpalvelus Kalevan kirkossa 
 
Nykyisten maanpuolustajien on kuitenkin juuri nyt aika viestiä omalle ajallemme, että 
Suomi edelleenkin pitää perusarvonsa kunniassa kansakuntana kansakuntien joukossa.  
 
Pukeutuminen: 
Lippujen kantajilla ja lippuvartioilla sään mukainen tumma päällystakki ja tummat 
housut/hame, asuun sopiva päähine sekä tummat käsineet. Muilla tilaisuuden  
luonteeseen soveltuva asu. 
 
Kunnianosoitus ohimarssilla: 
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. 
 
Kalevankankaan tilaisuudet, ohimarssi ja Kalevan kirkon tilaisuudet on tarkemmin 
ohjeistettu Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan taustayhteisöilleen lähettämässä 
ohjeistuksessa. 
Emil Aaltosen puiston Talvisodan Henki-muistomerkin tilaisuuden ja marssin 
Kalevankankaalle vastuujärjestäjä on Tampereen Reserviupseerit ry. Lisätiedot Mikko 
Hörkkö mikko@horkko.fi tai +358 40 5576952.   
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           LIITE 1 
 
 

JÄRJESTÄYTYMINEN TALVISODAN HENKI –MUISTO-
MERKILLÄ EMIL  AALTOSEN PUISTOSSA 06.12.2017 

 
Kokoontuminen    klo 10.45 
 
Järjestäytyminen  klo 11.00 
 
TamRU:n vpj:   -    RESERVILÄISJÄRJESTÖT, KOLMIRIVIIN JÄRJESTY! 

- TUNTUMALLE OJENNUS! 
- KATSE ETEEN PÄIN! 
- JAKO KYMMENEEN!   
- LEPO ! (osastoille vetäjät, kustakin kymmeniköstä) 

 
- LIPUT SAAPUVAT! (annetaan merkki odottaville lipuille)    
 -    ASENTO, HUOMIO, KATSE OIKEAAN PÄIN! (soittokunta 

soittaa lippufanfaarin, liput marssivat lipuston etupäähän) 
- KATSE ETEEN PÄIN, LEPO!  

 
Ilmoitus           -    ILMOITAN TAMPEREEN RESERVIUPSEERIEN PUHEEN-

JOHTAJALLE (tai edustajalle)!  
ASENTO, HUOMIO, KATSE OIKEAAN PÄIN! (ilmoitus) 

TamRU:n pj:     -   KATSE ETEENPÄIN, LEPO! 
 

Seppeleenlasku   
TamRU:n vpj:   -    SUORITAMME SEPPELEENLASKUN.  

- ASENTO, HUOMIO KATSE OIKEAAN PÄIN! ( TamRU:n, 
TRES:n ja Sinibarettien edustajat laskevat seppeleen) 

- KATSE ETEENPÄIN, LEPO! 
 

              Yhteislaulu      -    LAULETAAN SILLANPÄÄN MARSSILAULU 
     (kaksi ensimmäistä säkeistöä, soittokunta soittaa)  

       JÄÄKÄRIN MARSSI, soittokunta 
 
              Tiedoitukset         Selostus hiljaisista huomionosoituksista Ruotsalaisten 

vapaaehtoisten muistokiven ja Vapaussodan sankarihau-          
dan kohdalla sekä menettelystä ohimarssin aikana.  

 
Liikkeellelähtö     klo 11.10 
 

 TamRU:n pj:     -    ASENTO, KÄÄNNÖS VASEMPAAN PÄIN!  
  SUUNTANA KALEVANKANGAS, TAHDISSA MARS!                                                                                  

(siirtyy nopeasti Suomen lipun eteen, soittokunta soittaa 
Parolanmarssia) 

 
Rumpalit marssivat lippujonon jäljessä 
(rivistön edessä) ja jäävät pois Hautausmaankadun 
alussa.  


