
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT  KUTSU
Väinölänkatu 2
33100 Tampere 17.11.2021

KUNNIANOSOITUS- JA SEPPELEENLASKUTILAISUUS TALVISODAN HENKI-MUISTOMERKILLÄ JA 
ITSENÄISYYSPÄIVÄN MARSSI KALEVANKANKAALLE

Tervetuloa osallistumaan perinteiseen itsenäisyyspäivän tapahtumaan Talvisodan Henki -muistomerkillä 
ja sen jälkeen lippumarssiin Kalevankankaan hautausmaalle. 

Emil Aaltosen puisto Tammelantorin itäpuolella:
10.45 Kokoontuminen ja järjestäytyminen
11.00 Lipputervehdys, seppeleenlasku ja Sillanpään marssilaulu kaksi ensimmäistä säkeistöä.
11.10 Marssi Kalevankankaalle, reitillä: Emil Aaltosen puisto - Tammelan puistokatu – Yliopistonkatu - 
Kalevantie - Kalevankankaan hautausmaan pääportti

Marssijärjestys:
Marssiosaston johtaja
Suomen lippu ja airueet
Kansalaisjärjestöjen lippuosasto (järjestöjen lippu ja kantaja sekä kaksi lippuvartijaa/lippu) 
Rumpalit
Sotilaspukuisten marssiosasto
Siviiliasuisten marssiosasto
Rauhanturvaajien marssiosasto
Tampereen Seudun Ratsuväenkilta ry / Hämeen Eskadroonan osasto
ratsuin, jos eivät osallistu valtakunnalliseen paraatiin.

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

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 puheenjohtaja Jyrki Keto-Tokoi: jyrki.keto-
tokoi@pp.inet.fi ja 050-3257455 sekä Tuomas Hannula, 040 182 0445. 

 
LIPPUKOULUTUS 27.11.2021
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta järjestää lippukoulutuksen yhteistoiminnassa Tampereen 
Reserviupseerit ry:n kanssa toimikunnan taustayhteisöjen edustajille, jotka osallistuvat joko lipunkantajina 
tai lippuvartioina kaatuneitten muistopäivän, puolustusvoimien lippujuhlan päivän ja itsenäisyyspäivän 
tilaisuuksiin.
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lauantaina 27.11. 2021 klo 13 Reservipiirien toimitilojen 
kokoushuoneessa Väinölänkatu 2, 2. krs. Tampere.
Koulutukseen osallistuvia pyydetään ottamaan mukaan yhdistyksen lippu ja mahdollinen kenkäin, (= lipun 
kantohihna) joita tarvitaan käytännön harjoituksessa.

Yhdistyksiä pyydetään tiedottamaan tapahtumasta jäsenistöilleen sekä lipputoiminnoista vastaaville 
henkilöilleen. 

Tervetuloa

JAKELU: Tamperelaiset maanpuolustusjärjestöt


