
Ohjeita jouluaaton kunniavartioon osallistuville 

Kokoontuminen tapahtuu kunkin vartion osalta vähintään kolmeakymmentä minuuttia ennen vartiovuoron 

alkamista. Vartiotupana on Sorrilankoulun vanha kivikoulu. Sisäänkäynti lipanalta koulun päädystä. 

Ovi on koko illan auki, vartion vastaava VUK:sta tai VAU:sta lopuksi sulkee koulun oven ja sammuttaa valot. 

(vuorovuosin) 

Vartion varusteita Koululla ovat: -lumipuku 

   -Komentovyö 

   -turkislakki 

Jalkineet omat saappaat tai varsikengät. Lumipuvun alle tulee pukea riittävän lämmin henkilökohtainen asu! 

Auton saa jättää parkkiin Sorrilankoulun pihaan. 

Marssi sankarihaudalle tapahtuu Kangaskadun puoleisesta pääportista. Vartiomiehet marssivat rinnakkain 

tahdissa hautasmaan käytävää pitkin ja kaartavat sankariristille. Noin viiden metrin päässä alimmalta 

sankariristin portaalta vartio pysähtyy johtajansa komennolla ”seis”, niin että muut vartiomiehet sen kuulevat. 

Tällöin vartiomiesten tulisi seistä siten, että uusi vartomies on aina vanhan kohdalla. 

Kun uusi varto on pysähtynyt, tervehtii se noin 3sekunnin ajan ristiä. Tervehtiminen aloitetaan vartion johtajan 

komennolla ”yksi” ja lopetetaan komennolla ”kolme”. Kaikki komennot tapahtuvat hillitysti, vain liikeiden 

samanaikaistamiseksi – ei sulkeista. Sankaristillä seisova vanha vartio ottaa asennon, kun uusi vartio on edellä 

selostetulla tavalla pysähtynyt tervehtimään, mutta vanha vartio ei tervehdi! Kun uusi vartio on tervehtinyt, se 

marssii kohti omalla paikallaan asennossa seisovaa vartiomiestä tullen kukin uusi vartiomies aivan vanhan 

vartiomiehen viereen (tulosuunta katsoen vanhan vasemmalle puolelle). Tämän jälkeen uusi vartio tekee 

komennolla ”nyt” täyskäännöksen vasempaan ja ottaa asennon. Kun käännös on suoritettu, ottaa vanha vartio 

sivusuunnassa askeleen vasemmalle, jonka jälkeen uusi vartio menettelee samoin päätyen asennossa seisten 

edellesin paikalle styroksin päälle. Tämän jälkeen vanha vartio lähtee pois komennolla ”nyt”, samaa reittiä 

mitä oli tullutkin enään pysähtymättä! Kun vanha vartio on poistumassa suunilleen siinä kohdassa, missä uusi 

vartio tervehti ristiä, ottaa asennossa seissyt uusi vartio kapean haara-asennon ja vie kätensä eteen siten, että 

oikea käsi on vasemman päällä – se on vartioasento! 

Kaikki liikkeet on pyrittävä tekemään samanaikaisesti ja rauhallisesti, mutta kuitenkin sotilaallisesti. 

Marssiminen tapahtuu lyhyellä terävällä askeleella – eikä pidä mennä liian kovaa. On hyvä hakea oikea nopeus!  

Mikäli et voi suorittaa lupaamaasi vartiota, on sinun velvollisuutesi ottaa riittävän ajoissa yhteys varamieheen 

tai lippu-upseeriin ja selittää hänelle tilanne. Sinun velvollisuutesi on huolehtia siitä, että tilallesi tulee joku 

toinen. Jos jostain syystä vanhalle vartiomiehelle ei tule ”päästäjää”, hän jää paikalleen ja vartiomiehet 

järjestävät vanhan vartomiehen sijaisen! 

Jätä varusteet hyvään järjestykseen palattuasi vartiosta!  

Huom viimeinen vartio! Tuo vartiopaikan styroksit koululle! Varusteet jätettävä siten, että ne kuivuvat. 

 

Kiitos kunniatehtävästä! Rauhallista joulua Sinulle ja läheisillesi! 

 


