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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry:n KUNNIAMARSSI —     
VAPAUTEMME TURVAAJAT

Kiltaveli, Puolustusvoimien entinen ylikapellimestari, musiikkieverstiluutnantti  
evp, Rauno Haahti lahjoitti Jääkäriprikaatin Killan kunniamarssiksi säveltä män sä 

“Vapautemme Turvaajat” -marssin, joka sijoittui kolmanneksi Maanpuo lus tuskiltojen 
Liitto ry:n kunniamarssikilpailussa 24.04.1993.

Sävellyksen lahjoittaminen ja julkinen ensiesitys tapahtuivat Jääkäriprikaatin vuosipäi-
väjuhlassa 01.10.1993 Sodankylässä lahjoittajan johtaessa Lapin So ti lassoittokuntaa.

Marssin sanoitti lahjana Killalle Jääkäriprikaatin kunniajääkäri, Sodankylän sotainvalidi-
en kunniapuheenjohtaja, kotiseutuneuvos Arvo Ylitalo 09.10.2001. Killan kunniamarssin 
laulettu kantaesitys tapahtui Killan 40-vuotisjuhlassa Jää kärikuoron laulamana Lapin 
Sotilassoittokunnan säestämänä Jääkäriprikaatin muonituskeskuksessa 08.03.2002. 
Arvo Ylitalo nimitettiin samassa tilaisuudes sa Jääkäriprikaatin kunniajääkäriksi.

Tämän käsikirjan sivun viereisellä sivulla on lahjoittajien omakätiset omistuskirjoi-
tukset sävellyksen nuotteina ja sanoituksena. Kunniamarssi sisäl tyy Jääkäriprikaatin 
perinnemusiikista koostuvaan “Revontulten alla” cd-levyyn, joka julkaistiin Killan 45-vuo-
tisjuhlassa 01.10.2007.

Kilta kiittää kumpaakin lahjoittajaa arvokkaasta lahjoituksestaan.

VAPAUTEMME TURVAAJAT

Tämä maa sinun on, 
tämä taivas, 
kylät kauniit kummullaan. 
Omakseen erämaan isät raivas, 
tämä maa on toivos, tie tulevaan. 
Sinun työtäs myös tarvitaan, 
kun kutsuu maa omiaan. 
Käsin voimakkain, 
rivit rinnakkain, 
aina valmis olkoon vartija maan!

Ajan ankaran kesti ja kantoi
isoveljet vuorollaan. 
Valan vannoi, he itsensä antoi, 
ylivoimaa vastaan varjeli maan. 
Kuka ihmeen kertoa voi, 
sen Raatteen tie tarinoi: 
isät auraltaan, 
pojat polveltaan 
oli valmiit maataan puolustamaan.

Veli veljensä vierellä kulkee, 
yhä marssii Suomen mies. 
Rivi ryhdikäs tahtia polkee, 
yhä Pohjan poijat tunsi ja ties: 
joka turvaa vain omiaan, 
on altis hän asiaan. 
Käsin voimakkain, 
rivit rinnakkain, 
aina valmis olkoon vartija maan!

Sodankylä  09.10.2001 Arvo Ylitalo

Killan kunniamarssi on kuunneltavissa  
Killan 45. vuotisjuhlavuoden kunniaksi 

julkais tulla Revontulten alla cd-äänitteel-
lä, joka julkistettiin Sodankylässä 01.10. 
2007. Kappale on kuunneltavissa myös 
tämän käsikirjan liitetiedostona.
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