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JOULUAATON KUNNIAVARTIO HIETANIEMESSÄ 

Kunniavartiointi Helsingin eri sankarihauta-alueilla järjestetään joulu-

aattona 2018 perinteelliseen tapaan. 

Hietaniemen sankariristillä ja Suomen Marsalkan haudalla järjes-

tetään kunniavartiointi klo 13.30-17.35 väliseksi ajaksi. Järjestäjänä 

on vuodesta 1948 jatkuneen perinteen mukaan Helsingin Upsee-

riyhdistysten Yhteistyötoimikunta, jota edustaa Helsingin Reserviup-

seeripiiri. 

Kunniavartiossa on kerrallaan 6 - 12 henkilöä jakaantuen siten, että 

Suomen Marsalkan haudalla 4 henkilöä ja Sankariristillä on 2 - 8. 

Vartiovuoron pituus on n. ½ tuntia. Vaihdonjohtajina toimivat Helsin-

gin Reserviupseeripiirin edustajat. Vaihdonjohtajat antavat vaihdoille 

ohjeita ennen liikkeellelähtöä. 

Seurakunnat ovat ystävällisesti asettaneet vartioihin osallistuvien 

käyttöön Hietaniemen uuden kappelin takaosassa olevan lämpimän 

huoneen, jossa vaihdot saavat toimintaohjeensa ja jossa voi viimeis-

tellä varustuksensa sekä lämmitellä ennen ja jälkeen vuoron. Osoite: 

Hietaniemenkatu 20. 

Kappelin takaosassa (Hietarannan puolella) sijaitseva huone on sa-

malla vaihtojen kokoontumispaikka.  Vaihtoihin osallistuvien on il-

moittauduttava vaihdonjohtajalle viimeistään 20 min ennen vaihto-

aan. Jouluaaton liikenne on hautausmaan lähistöllä ruuhkaista, 

joten matka-aikaa on varattava riittävästi. 

 

 

Järjestöupseeri 

Yliluutnantti (res) Ossi Ikonen 

  
 

 

LIITTEET 

 

LIITE 1, Vartiovuorojako ja yhteyshenkilöt 

LIITE 2, Ohjeita pukeutumisesta ja hartaustilaisuuden ohjelma 

 

JAKELU vaihdot (erillinen lista) 

vaihdonjohtajat 

 

 

TIEDOKSI HELRESP 
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LIITE 1 

 

VARTIOVUOROT JÄRJESTÖITTÄIN (VAST) 

 

Vartiovuorot on jaettu seuraavasti: 

 

Kello 

13.30 - 14.00 Helsingin Reserviupseeripiiri (HRUP) 

14.00 - 14.30 Akateeminen Maanpuolustusyhdistys (ARU) 

14.30 - 15.00 Maanpuolustuskillat (MPKL) 

15.00 - 15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri (HELRESP) 

15.30 - 15.55 Kenraalit ja everstit reservissä 

15.55 - 16.20 Kenraalit ja kadetit 

16.20 - 16.45 Varuskunnan palkattu sotilashenkilöstö 

16.45 - 17.10 Töölön Reserviupseerit 

17.10 - 17.35 Helsingin Sissikerho 

 

Lisäksi  

 

13.30 – 14.00 Reserviupseeripiirin kunniavartio ruotsalaisten vapaaeh-

toisten muistomerkillä 

15.55 – 16.20 Rauhanturvaajien kunniavartio (Sinibaretit) vartiossa  

Rauhanturvaajien muistomerkillä  

 

Yhteyshenkilöt:  Helsingin Reserviupseeripiiri  

 

Ossi Ikonen, järjestöupseeri, 045 862 4648 

  ossi.ikonen@hrup.fi 

 

  Tomi Alajoki, toiminnanjohtaja, 045 128 3636 

  tomi.alajoki@hrup.fi  
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LIITE 2 PUKU 

 

Sotilaspukuisilla vaihdoilla on paraatipuku (päällystakki, turkislakki, mus-

tat käsineet, musta päällystövyö, miekankannatin ja miekka) tai erikseen 

käsketty yhtenäinen sotilasasu mahdollisine vartioaseineen. Kunkin vaih-

don vanhin huolehtii yhtenäisestä asusta. Suomen Marsalkan haudalla ja 

Sankariristillä olevilla vartiomiehillä voi olla eri varustus (esimerkiksi paraati-

puku Marsalkan haudalla ja lumipuku Sankariristillä). 

 

  Järjestäjän puolesta on paikalle varattu lumipuku, varsikengät, pistoolikotelo, 

vyö ja karvalakki 15 hengelle per vuoro. Osallistujia pyydetään mahdollisuuk-

sien mukaan varaamaan omat varsikengät ja mustat käsineet varusteiden-

vaihdon helpottamiseksi. 

 

Siviilipukuisilla vaihdoilla on tumma siviilipuku (tumma päällystakki, valkoi-

nen kaulaliina, turkislakki, mustat käsineet ja jalkineet, rinnassa nauhassa 

kannettavat kunniamerkit päällystakissa).  

 

  Hautausmaa-alue on altis mereltä tulevalle tuulelle, joka voi olla hyvinkin  

hyinen. 

 

HUOM! Hietaniemessä on vain Maanpuolustuskiltojen liiton ja Helsingin 

Seudun Reserviläispiirin vaihto siviilipukuinen. 

 

 

Muistotilaisuus Hietaniemen hautausmaalla jouluaattona 2018 kello 16.00 

 

Laulu: Jouluyö, juhlayö 

Jouluevankeliumi, Juhani Talvela Viipurin Lauluveikoista 

Laulu: Terve, Suomeni maa 

Lyhyt hartauspuhe, kenttäpiispa Pekka Särkiö 

Laulu: Finlandia-hymni 

 

Muistotilaisuuden aikana Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla ovat 

vartiossa kenraalikunnan edustajat. Sankariristillä ovat vartiossa kadetit. 

 

Tilaisuuden äänentoiston toteuttaa Audio Control Systems Finland ky 

 


