
Jouluaaton kunniavartion  

Ohjeistus 
Ylöjärven Reserviupseerit ry 

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry 
 

Ilmoittautuminen: 
 
Ilmoittaudu ajoissa. Joulukuun alussa saat vielä valita itsellesi sopivimman vartiovuoron.  
 
Varustus ja vartioaika: 
 
Yhdistykset tarjoavat kunniavartiohenkilöstölle käyttöön: 
 

 lumipuvun M/91 tai M/87 
 harmaa karvapäähine M/39 
 vyövarustus M/84 
 upseerimiekka 
 (muutama pari mustia varsikenkiä hajakokoina) 

 
Jokainen kunniavartioon tuleva voi käyttää omia siviilivarusteitaan siten, että ne eivät näy (huomio kaulukset, 
hihansuut ja muut paljastavat kohdat). 
 
Kunniavartio toimii vartiossa parivartiona, jolloin parivartiolla on yhdenmukainen varustus (samanlaiset mustat 
sormikkaat sekä samanlaiset mustat jalkineet). Käytännössä tämä tarkoittaa, että parin on sovittava keskenään 
mitä varustusta käytetään. Tällöin on myös mahdollista käyttää varustusta M/91 tai M/05 täydellisenä. Kuitenkin 
varustuksen on oltava Yleisen palveluohjesäännön mukainen. 
 
Kunniavartion vartiovuoron pituus on 30 minuuttia.   
 
 
Toimintaohjeet: 
 
Tule kunniavartiovuorollesi ajoissa, jotta voit vaihtaa varustuksen mahdollisimman sopiviin ja tarkastaa sen 
asiallisuuden. Lisäksi olisi tärkeää kerrata kunniavartio-ohje, jotta osaat toimia oikein niin siirtymisissä vartioon 
ja takaisin, kuin kunniavartiossa haudalla. Toiminnan tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaista ja samanaikaista 

kaikissa suoritteissa Yleisen palveluohjesäännön mukaisesti. 
 
Tule siis  varusteiden vaihtoon vähintään 15 minuuttia ennen vuoroasi.  
 
Varusteiden vaihto tapahtuu takimmaisen paikoitusalueen oikealla puolella olevassa huoltorakennuksessa ellei 
toisin mainita. 
 
Tarkista oman vuorosi ajankohta vartiovuorolistasta huoltorakennuksesta. 
 
Sopikaa keskenänne vaihdonjohtaja. Vaihdonjohtaja johtaa vaihdon ja antaa tarvittavat käskyt. 
 
Marssireitti: 
 
Marssireitti kulkee huoltorakennuksen edustalta paikoitusalueen läpi  
kirkon pääovien kautta kirkkoa vastapäivää kiertäen sankarihaudalle.  
 
Paluu suoritetaan vastakkaisessa järjestyksessä kunniavartion jälkeen. 
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Kuva: marssireitti sankarihaudoille kulkee kirkon pääovien kautta 
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Marssiin liittyvät toiminnot: 
 
Ennen marssia: 
 

 tarkista oma varustus ja parin varustus 

 ota miekka esiin jo ennen ulos siirtymistä 

 ulkona peräkkäin kahden metrin välillä 

 vaihdonjohtaja takimmaisena 

 
Marssin aikana: 
 

 vaihdonjohtajan käskyllä liikkeelle 

 tahtimarssia (rauhalliseen juhlalliseen tahtiin) 

 miekka peukalo-kämmenpohjaotteessa oikeassa kädessä terä olkapäätä vasten 

 miekka pysyy liikkumattomana 

 vasen käsi pitää tuppea suunnattuna suoraan alaspäin etusormi-keskisormi suorana tupen suuntaisesti 

peukalo puristaessa vastaan. Muut sormet pidetään koukistettuna. 

 leuka pystyssä, katse eteenpäin 

 ei keskustelua 

 
Saapuminen sankarihaudalle: 
 

 vuoronjohtajan käskyllä pysähtyminen oikealle paikalle 

 vuoronjohtaja siirtyy oman vartiopaikkansa kohdalle 

 vuoronvaihto tapahtuu uuden vaihdonjohtajan ja vanhan vaihdonjohtajan käskyjen mukaan 

 
Kunniavartion vaihto saavuttaessa: 
 

 uuden vartion vaihdonjohtaja käskee pysähtymisen jälkeen käännöksen kohti hautaa vanhaa vartiota 

kohti 

 uuden vartion vaihdonjohtaja käskee lähestymisen kohti vanhaa vartiota siten, että pysähtyy noin 

kahden metrin päähän heistä 

 uuden vartion vaihdonjohtaja ottaa ensin vartion vastaan, jonka jälkeen vasta vanhan vartion 

vuoronjohtaja luovuttaa vartion 

 uusi vartio asettuu paikoilleen kiertäen ulkokautta, jolloin vanha vartio luopuu paikoistaan sisäkautta 

 uusi vartion asettuu paikalleen täyskäännöksen kautta lepoon vaihdonjohtajan käskyjen mukaan 
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Selitykset: 
 
UVJ = Uuden vartion johtaja   
UV  = Uusi vartio 
 
 
VVJ = Vanhan vartion johtaja 
VJ   = Vanha vartio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: kunniavartion vaihto ja kulkusuunnat 
 
Kunniavartiossa: 
 

 vartiossa ollaan levossa 

 jalat selvästi erillään, kantapäät noin omien olkapäiden tasalla 

 miekan terä lepää oikeata olkapäätä vasten “rähinäremmin” myötäisesti 

 miekan kahva on edelleen oikeassa kädessä, peukalo-kämmenpohjaotteessa 

 vasen käsi asettuu oikean käden päälle 

 miekan “tupsu” on vasemman käden päällä 

 käsivarret luonnollisen suorana, miekan kahva vyön soljen kohdalla 

 katse suoraan eteenpäin (silmämunat saa liikkua) 

 suu kiinni (hengitys nenän kautta) 

 liike on kielletty 

 keskustelu on kielletty (niin parin kuin sivullisten kanssa) 

 
Kunniavartion vaihto poistuttaessa: 
 

 kuten edellä, mutta vanhan vartion roolilla 

 vanhan vartion vaihdonjohtajan käskyillä 

 
Paluumarssi: 
 

 kuten saapuminen 

 käänteinen paluu reitti 
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Vaihdonjohtajan käyttämät käskyt:(hillitty äänen käyttö) 
 
Marssi 
 
- Asento!  (huoltorakennuksen edusta, vartio peräkkäin n. 2m väli) 
 
-Suuntana sankarihauta, tahdissa -mars! (liikkelle lähtiessä) 
 
 
Saavuttaessa sankarihaudalle 
 
-Uusi vartio -Seis! (etummaisen saavuttaessa ensimmäinen vanhan vartiohenkilön tasan) 
 
-(uusi vaihdonjohtaja kiertää vasemman kautta omalle tasalle) 
 
-Käännös oikeaan -päin! (uusi vaihdonjohtaja) 
 
-(4-6) -askelta -mars! (tavoitteena on olla noin kahden metrin päässä kasvotusten vanhasta vartiosta) 
 
-vanha vartio -asento! (vanha vaihdonjohtaja) 
 
-otan vastaan vartion (uusi vaihdonjohtaja) (sankarihauta ei saa jäädä ilman vartiota) 
 

-luovutan vartion (vanha vaihdonjohtaja) 
 
-vaihto -mars! (vanha vaihdonjohtaja)  (vanha vartio astuu sisäänpäin ja  marssii  kävelykäytävälle, jossa 
pysähtyy samalla tasalle. Uusi vartio kiertää ulkokautta vartiopaikoille, kääntyy täyskäännöksen vasemman 
kautta ja ottaa levon. Eli vanha vartio ja uusi vartio liikkuvat yhdenaikaisesti) 
 
-käännös vasempaan -päin! (vanha vaihdonjohtaja) (kävelykäytävällä sankarihaudan edustalla) 
 
-suuntana huoltorakennus, tahdissa -mars! (vanha vaihdonjohtaja) 
 
-vartio -seis! (vanha vaihdonjohtaja) (huoltorakennuksen edustalla) 
 
-miekka tuppeen ja vaihtamaan varusteet huoltorakennuksen sisään 
 


