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Perinnetoimikunnan päätavoittei-
na viime vuonna olivat tykistön 
muistomerkin pystytys Kiteelle ja 
toimikunnan neljäkymmenvuo-
tisjuhla Ilmajoella. Molemmat 
tapahtumat toteutuivat ja saivat 
huomiota valtakunnan korkeim-
malta tasolta. Elämään jäivät 
erityisesti Kiteen patsaan paljas-
tusjuhlassa eduskunnan silloisen 
puhemiehen Anu Vehviläisen 
tervehdyssanat: ”Viisas varautuu, 
varautua pitää”. Tuo vuosi sitten 
lausuttu viisaus on tullut mieleen 
monesti Putinin hyökkäyssodan 
aikana Ukrainaan.

Aaltolaisten toimintaan on 
osallistunut aktiivisesti lähinnä 
miesvaltainen jäsenkunta. Toi-
minnan tukena olleita naisia ei 
missään vaiheessa ole kuitenkaan 
unohdettu. Jo ennen koronavuo-
sia perinnetoimikunta järjesti 
kahtena vuotena matkoja Hami-
nan Tattooseen. Kansainvälinen 
Marssishow sai kiitosta erityisesti 
naisväeltä ja yllytystä myös jatkos-
sa järjestämään niitä. Siksi perin-
netoimikunnan hallitus varasi 55 
lippua jo viime vuoden puolella, 
jotta päästäisiin varmasti samoil-
le hyville paikoille kuin ennenkin.

Aaltolaiset saavat rentoutua 
marssimusiikin tahdeissa

Vuoden 2014 Tattoo-kuvassa värikäs brittiorkesteri on poistumassa Bastionin areenalta aivan aaltolaiskatsomon vierestä.  (KUVA: MATTI LATVALA)

Hamina Tattoo 2022:

 � Aallon patteriston perinnetoimikunta toteuttaa taas Tattoo-matkansa Haminaan heinäkuun puolivälissä. Koronavuosien 
takia perinne pääsi välillä katkeamaan. Nyt liput on jälleen varattu reippaan sotilasmusiikin ystäville.

Parin päivän kesäloma                    
on nyt paikallaan

Tänä kesänä perinnetoimikunta 
tarjoaa Tattoo-matkaa heinäkuun 
14. - 15. päivinä rentouttavin ke-

sälomatunnelmin kiireettömästi. 
Lähtö Ilmajoelta on torstaina aa-
mupäivällä. Tavoitteena on päästä 
iltapäivällä kolmeksi Porvooseen 
Haikon kartanon majoitukseen.

Perjantaina suuntaamme kohti 

Haminaa, jossa ohjelmaa keskus-
tan tuntumassa on koko aamupäi-
väksi ennen Marssishow -näytöstä. 
Raatihuoneen edustan puistossa 
esiintyy Rakuunasoittokunta, jo-
ka lämmittelee tunnelmia ennen 
kaksituntista marssitapahtumaa. 
Kävelymatkan sisällä voi tutustua 
vanhoihin puutarhoihin ja suoje-
lurakennuksiin, pistäytyä kahvi-
loissa, käydä ympyräkaupungin 
museoissa ja tutustua Reserviup-
seerikoulun ympäristöön.

Tattoo panee                            
veret kiertämään

Marssishow –musiikin runkona 
on luonnollisesti sotilasmusiikki. 
Kansainväliset soittokunnat mars-
sillaan ja musiikillaan muodosta-
vat tapahtumasta viihdyttävän 
kokonaisuuden. Marssimusiikki 
voi irtautua perinteisistä raameis-
taan viihteelliseen suuntaan, joka 
näinä uutisvuosina varmaan on 
tarpeen.

Tattoossa esiintyy sekä ulko-
maalaisia että suomalaisia soti-
lasmusiikin osaajia. Niitä ovat 
tänä vuonna Royal Military Band 
Hollannista, The Trinidad and 
Tobago sotilassoittokunta, Das 

Gebirgemusikkorp Saksasta, 2nd 
Battalion the Royal of Scotland Bri-
tanniasta, Laivaston soittokunta 
Suomen Turusta, Rakuunasoitto-
kunta Lappeenrannasta ja Puolus-
tusvoimien soittokunta Suomesta. 
Vaihtelua siis riittää. Marssishow 
huipentuu orkestereiden yhteise-
siintymiseen.

Aaltolaisten ajoissa varatut is-
tumapaikat ovat katetussa katso-
mossa Bastionin kentältä nouse-
van ulostuloväylän lähellä kuten 
ennenkin. Siitä näkee hyvin upei-
siin uniformuihin pukeutuneet 
soittajat kasvokkain edestä päin 
marssimassa esityksen jälkeen 
areenalta.

Matkan järjestelyistä vastaa pe-
rinnetoimikunnan pitkäaikainen 
yhteistyökumppani, jonka kanssa 
on sovittu edullinen könttälas-
kutus matkasta. Ilmoittautua voi 
Aallon patteriston perinnetoimi-
kunnan hallitukselle. Jäsenille 
lähetetään tarkempine ohjeineen 
kutsukirje sähköpostitse. Myös 
muut kiinnostuneet ovat tervetul-
leita ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Aikaisempien vuosien kokemus-
ten perusteella Haminan Tattoo 
sopii erityisen hyvin pariskuntien 
lyhyeksi virkistysmatkaksi.

Kotimaiset sotilassoittajamme vetävät vertoja korkeatasoisille kansainvälisille 
ammattilaisille varuskuntasoittokuntaa myöden. Marssishow päättyy näyt-
tävästi kaikkien soittokuntien yhteisesiintymiseen. (KUVA: HAMINAN KAUPUNKI)
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