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1. PEHENKOS:n puolustusvoimien kilpailutoiminnan sääntökirja HH1105/8.12.2011, päivitetty 
2014 
2. Suomen suunnistusliiton lajisäännöt 2017 

SUUNNISTUKSEN SOTILAIDEN SM-KILPAILUT JA SOTILAIDEN POHJOISMAIDEN 
MESTARUUSKILPAILUT VUONNA 2018 

1 YLEISTÄ 

Jääkäriprikaati järjestää suunnistuksen sotilaiden SM -kilpailut ja soti-
laiden pohjoismaiden mestaruuskilpailut 17.–20.9.2018 Rovaniemellä. 
Kilpailun johtajana toimii eversti Jyrki Kaisanlahti. 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa ovat mukana myös Viro ja Latvia. 

Henkilökohtaisessa kilpailussa kilpailevat myös Päällystöliitto ja Aliup-
seeriliitto omista mestaruuksistaan. 

Henkilökohtainen SM- ja PM -kilpailu sekä PM -viesti kilpailu järjeste-
tään Valajaskosken alueella, Rovaniemellä. Kilpailun teknisestä toteu-
tuksesta vastaa Ounasvaaran hiihtoseura. 

Partiokilpailu järjestetään Rovajärven ampuma-alueella Sarriojärvellä. 

Suunnistuksen sotilaiden SM -kilpailut päättyvät 20.9.2018 Sarriojärvel-
lä partiokilpailun palkintojen jakoon. 

2 SÄÄNNÖT 

Kilpailuissa noudatetaan sotilaiden suomenmestaruuskilpailujen (PE-
HENKOS puolustusvoimien kilpailutoiminnan sääntökirja 
HH1105/8.12.2011, päivitetty 2014) ja Suomen suunnistusliiton laji-
säännöt 2017 (voimassa 13.12.2017 alkaen) sekä järjestäjien antamia 
ohjeita ja määräyksiä. 

Kilpailujoukkueiden johtajat vastaavat erityisesti suunnistuksen laji-
sääntöjen kohta 3.5 ”varusteet ja apuvälineet” kertaamisesta kilpailijoil-
le. 

Kohta 3.54 ”Apuvälineiden, kuten kulkuneuvon, erillisen korkeus- ja 
etäisyysmittarin sekä muun elektronisen laitteen käyttö on suunnistuk-
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sessa kielletty. Kompassi, elektroninen kilpailukortti, otsalamppu, sy-
kemittari, GPS -laite ilman karttanäyttöä ja kamera ovat sallittuja apuvä-
lineitä.” 

Kohdan 3.541 perusteella järjestäjä antaa luvan kilpailijoille kantaa mu-
kanaan kilpailusuorituksen aikana matkapuhelinta. 

Henkilökohtaisen kilpailun alue on asetettu harjoituskieltoon, kielto 
päättyy 19.9.2018. Harjoituskieltoalue on julkaistu 
www.karttarekisteri.fi- sivuilla valikossa ”harjoituskiellot.” 

Partiosuunnistuksessa ml. kohdistukset käytetään järjestäjän varaamia 
patruunoita (467 - 0041 JVA 0316 PATRUUNA 7.62, S309-LU/RK, 
KVKK, HERM PAKK, erä VPT 80193). Patruunat luovutetaan kilpailijoil-
le ampumapaikoilla. 

Partiosuunnistuksessa käytetään selkäreppua m05 tst pieni (nimike 
476–9693). Jääkäriprikaati jakaa reput vain reserviläisille. 

Järjestäjä on saanut luvan kilpailun valvojalta, että Jääkäriprikaatin toi-
mipisteiden henkilökunta voi osallistua henkilökohtaiseen kilpailuun ja 
partiokilpailuun. Osallistumisen edellytys on, että henkilö ei ole käyttä-
nyt kilpailukarttaa eikä ole osallistunut ratamestarityöhön. 

3 LISÄTIETOJA KILPAILUSTA 

3.1 Henkilökohtainen kilpailu ja PM -viesti 

Kilpailut järjestetään samassa kilpailukeskuksessa ja osittain samassa 
maastossa 15.9.2018 suunnistettavan SM -viestin kanssa. Kilpailun 
johtajan toimii Mikko Pääkkönen ja ratamestarina Mikko Ojanaho. Kil-
pailukartta (1:10 000 / 5 m) on Matti Kivelän käsialaa. SM -viestien kil-
pailusivut löytyvät osoitteesta www.oh.fi/suunnistus/sm-viesti-2018. 

3.2 Partiokilpailu 

Partiokilpailu järjestetään osittain samassa maastossa Sarriojärvellä 
vuoden 2008 partiokilpailun kanssa. Kilpailun johtajana toimii kapteeni 
Tapio Hoppula ja ratamestarina teknikkoyliluutnantti Juha Rantala. Kil-
pailukartta on maastokartta (1:20 000 / 5 m). Kartta on ajantasaistettu 
ja suunnanottoviivat on käännetty magneettisen pohjoisnavan suuntaan 
Matti Kivelän toimesta. 

3.3 Mallisuunnistus 

Kilpailijoilla on mahdollisuus käydä harjoittelemassa Matti Kivelän te-
kemällä kartalla (1:10 000 / 5 m) Rautavaarassa varuskunnan lähei-
syydessä. Henkilökohtaisen kilpailun ja PM -viestin kartan tekijä sekä 
partiokilpailun kartan ajantasaistaja on Matti Kivelä. Mallisuunnistus on 

http://www.karttarekisteri.fi/
http://www.oh.fi/suunnistus/sm-viesti-2018
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avoinna 17.9. klo 9.00 - 19.9. klo 21.00. Karttoja on saatavilla kilpailu-
toimistosta. 

3.4 Seuranta 

Henkilökohtaisessa kilpailussa käytetään GPS -seurantaa järjestäjän 
valitsemilla urheilijoilla. Nimiluettelo seurantalaitteiden käyttäjistä jul-
kaistaan Jääkäriprikaatin kilpailusivuilla ja kilpailukeskuksen ilmoitus-
taululla. Nimetyt kilpailijat ovat velvollisia kuljettamaan laitetta kilpailun 
aikana. 

Partiokilpailujen seuranta toteutetaan GPS -seurantajärjestelmän avul-
la. Partiokilpailun kaikki joukkueet käyttävät GPS- seurantalaitetta. Yö-
osuudella seurantalaitetta kantavat partion johtaja ja varajohtaja. Päi-
väosuudella seurantalaitetta kantavat partion kaikki jäsenet. 

Linkki henkilökohtaisen kilpailun online -seurantaan ja virallisiin tulok-
siin sekä partiokilpailun virallisiin tuloksiin löytyy Jääkäriprikaatin kilpai-
lusivuilta. Kilpailujen viralliset tulokset ovat nähtävillä kilpailutoimiston 
ilmoitustaululla. 

Henkilökohtainen kilpailu ja partiokilpailu ovat seurattavissa internetissä 
reaaliajassa tai jälkikäteen palveluntuottajan sivuilla osoitteessa 
www.gpsseuranta.net. 

 

4 KILPAILUIDEN OHJELMA 

 
Maanantai 17.9. 
 
klo 12.00 alkaen Opastus ja majoitus valmiina 

- Mahdollisuus majoittua jo sunnuntaina 
klo18.00 alkaen 

 
klo 12.00 - 22.00 Kilpailutoimisto avoinna 
 
Tiistai 18.9. 

 
klo 07.00 - 21.00 Kilpailutoimisto avoinna 
 
klo 10.00 - 17.00 INFO -piste avoinna 

- Kilpailukeskus, Valajaskoski 
 
klo 11.00  Joukkueiden johtajien kokous 

- Kilpailukeskus, Valajaskoski 
 

http://www.gpsseuranta.net/
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klo 11.30  Kilpailujen avaus ja kilpailuvala 
- Kilpailukeskus, Valajaskoski 

 
klo 12.00 alkaen Henkilökohtainen kilpailu 
 
klo 18.00  Palkintojen jako 

- Sotilaskoti, Someroharju 
 
klo 19.00  PM -kisajoukkueiden päivällinen 

- Varuskuntaravintola Somero 
 
Keskiviikko 19.9. 
 
klo 07.00 - 21.00 Kilpailutoimisto avoinna 
 
klo 08.00 - 12.00 INFO -piste avoinna 

- Kilpailukeskus, Valajaskoski 
 

klo 10.00 alkaen Viestikilpailu 
 
noin klo 11.30 Palkintojen jako virallisten tulosten selvittyä 

- Kilpailukeskus, Valajaskoski 
 
Partiokilpailuun valmistautuminen 
 
klo 9.00 alkaen Aseiden kohdistus ja tarkastus 

- Pahkamaa ampumarata 
Käsikranaatin heittoharjoittelu 
- Varuskunta Crotale -kenttä 

 
klo 10.00 mennessä Reserviläisten ilmoittautuminen vapaaehtoi-

seen harjoitukseen, Someroharju 
 
klo 16.30  Partiokilpailun puhuttelu 

- Someroharju, Rykmenttisali 
 
klo 20.00 alkaen Siirtyminen partiokilpailun yöosuudelle 

 
klo 22.00 alkaen Partiokilpailun yöosuus 

- Partiokilpailun yöosuuden seuranta (Some-
roharju, Sodankylä, Sarriojärvi) 

 
Torstai 20.9. 
 
klo 7.00 - 16.00 Kilpailutoimisto avoinna 
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- Sarriojärvi 
 
klo 8.00 alkaen Partiokilpailun päiväosuus 
 
klo 14.00 - 15.00 Palkintojen jako ja kilpailujen päättäjäiset 

- Sarriojärvi 
 

klo 17.00  Reserviläisten kotiuttaminen, Someroharju. 

5 ILMOITTAUTUMINEN 

Reserviläispartiot ilmoittautuvat kilpailuihin reserviläisurheiluliiton piirin-
sä kautta. Jokaisesta ResUL:n piiristä voi osallistua 1-2 partiota. Re-
serviläisten ilmoittautumiset tulee olla perillä Jääkäriprikaatissa sähkö-
postitse kirjaamo.jpr@mil.fi torstaina 15.8.2018 klo 16.00 mennessä 
käskyn mukaisella reserviläisten ilmoittautumislomakkeella. 
 
Ilmoittautumisen jälkeen Lapin aluetoimisto lähettää reserviläisille 
PVVEH -kutsun osallistumisesta kilpailuun 18.-20.9.2018. 

Joukko-osastot (vast.) ilmoittautuvat (LIITE1) 15.8.2018 kuluessa 
PVAH -asiakirjalla, joka liitetään asiaan 2944/2017 (ei jakelua).  

Asiakirjaan on liitettävä tämän käskyn liitteenä oleva ilmoittautumislo-
make täydellisesti täytettynä, huomioiden ruokailu - ja majoitustarpeet.  

Palveluksessa olevat Päällystö- ja Aliupseeriliiton kilpailijat ilmoittautu-
vat joukko-osaston (vast.) ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittavat 
myös edustamansa yhdistyksen nimen. 

Päällystö- ja Aliupseeriliiton EVP - yhdistykset sekä RVL:n joukko-
osastot ilmoittavat kilpailijansa 15.8.2018 kuluessa sähköpostitse kir-
jaamo.jpr@mil.fi. Virassa olevat jäsenet ilmoittavat osallistumisen jouk-
ko-osaston / vast. ilmoittautumislomakkeella (LIITE 2). 

Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä. 

Kilpailijat, jotka osallistuvat henkilökohtaiseen kilpailuun, varaavat omat 
EMIT -kilpailukortit ja ilmoittavat niiden numerot ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Järjestäjältä on rajallinen mahdollisuus lainata kilpailukortteja. 

Jääkäriprikaati varaa partiokilpailussa käytettävät EMIT -kilpailukortit 
kaikkien partioiden käyttöön. 

Ulkomaiset kilpailijat ilmoittautuvat sähköpostitse kirjaamo.jpr@mil.fi 
torstaina 15.8.2018 klo 16.00 mennessä Pääesikunnan lähettämän 
kilpailukutsun mukaisesti.  

mailto:kirjaamo.jpr@mil.fi
mailto:kirjaamo.jpr@mil.fi
mailto:kirjaamo.jpr@mil.fi
mailto:kirjaamo.jpr@mil.fi
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6 TUOMARINEUVOSTO 

PE:n edustaja  LitM Jouni Ilomäki 
Järjestäjien edustaja  Evl Reima Vanhanen 
Kilpailujoukkueiden edustaja valitaan 18.9. 
Kilpailun valvoja (ei äänioikeutta) Kapt Marko Haapiainen 
Sihteeri (ei äänioikeutta)  Ylil Jarmo Salmi 

7 MAJOITUS 

Kilpailujoukkueet majoitetaan Someroharjun kasarmirakennuksiin. Par-
tiokilpailun joukkueet majoittuvat yöllä teltoissa, maastoon rakennetus-
sa piilotukikohdassa. 

Majoitus on valmiina 17.9.2018 klo 12.00 alkaen (pitkämatkalaiset). Mi-
käli jollain on tarve majoittua jo 16.9.2018, majoittuminen on mahdollis-
ta klo 18.00 alkaen. Majoitustarve on ilmoitettava ilmoittautumisen yh-
teydessä. 

Majoitukset ja vuodevaatteet on luovutettava majoitusvastaavalle en-
nen kilpailujoukkueen poistumista varuskunnasta.  

8 ASEIDEN TARKASTUS JA SÄILYTYS  

Rynnäkkökiväärien tarkastus järjestetään kohdistusammuntojen yhtey-
dessä. Partion johtaja vastaa siitä, että rynnäkkökiväärit ovat sääntöjen 
mukaiset. 

Kilpailujoukkueet varaavat lukittavat aseiden säilytyslaatikot. Kilpailu-
joukkueiden johtajat vastaavat joukkueidensa varusmiesten ja henkilö-
kunnan aseiden asianmukaisesta säilytyksestä. 

Someroharjulla aseiden säilyttämiseen on varattu lukittava tila majoi-
tuskasarmissa. 

9 PYSÄKÖINTI 

Ajoneuvojen pysäköinti järjestetään käsiohjelmassa esitetyllä tavalla 
Someroharjulla ja kisakeskuksissa.  

10 MUONITUS 

10.1 Muonituksen tilaaminen 

Jokainen joukko-osasto (pl. rajavartiolaitos) tilaa itse ruokailunsa tarvit-
tavine erikoisruokavalioineen ja matkaeväineen. Tilaukset tehdään 
WebMysli -ohjelmalla 21.8.2018 mennessä.  
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RVL:n joukot tilaavat ruokailut ja matkamuonat ilmoittautumislomak-
keella (LIITE 1). Lomake tulee lähettää kirjaamo.jpr@mil.fi  ja somero-
harju@leijonacatering.fi. 

10.2 Henkilökohtainen kilpailu Rovaniemi 

Henkilökunnalle on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun varuskunta-
ravintola Somerossa, Rovaniemellä. Henkilökohtaisen kilpailun kilpailu-
keskukseen on mahdollisuus ottaa mukaan maksullinen lounaspussi 
aamupalan yhteydessä. Lounaspussit tilataan muonituksen tilaamisen 
yhteydessä. 

Varusmieskilpailijat ruokailevat varuskuntaravintola Somerossa. Henki-
lökohtaisen kilpailun kilpailukeskukseen on mahdollisuus ottaa mukaan 
lounaspussi aamupalan yhteydessä. Lounaspussit tilataan muonituk-
sen tilaamisen yhteydessä. 

Ulkomaiset kilpailijat ruokailevat varuskuntaravintola Somerossa, jossa 
on mahdollisuus pankkikorttimaksuun. 

10.3 Partiokilpailu Sarriojärvi 

Henkilökunnalla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun Sarriojärven 
leirialueen ruokalassa. Päivittäiset ruokailuajat ilmoitetaan kilpailuoh-
jeessa. 

Varusmieskilpailijat ruokailevat Sarriojärven leirialueen ruokalassa. 

Partiosuunnistuskilpailun kilpailijoille on varattuna yökilpailun päätyttyä 
vahvennettu yöpala sekä aamupala ennen päiväkilpailua piilotukikoh-
taan. 

10.4 Reserviläiset  

Vapaaehtoiseen kertausharjoituksen osallistuville reserviläisille tarjo-
taan määräysten mukainen muonitus. Reserviläispartioiden huoltajille 
ei tarjota muonitusta. He voivat ruokailla varuskuntaravintola Someros-
sa maksua vastaan.  

Jääkäriprikaati ilmoittaa reserviläisten muonavahvuudet varuskuntara-
vintolaan ennakkoilmoittautumisten perusteella. 

10.5 PM -kisajoukkueiden yhteinen päivällinen 

Jääkäriprikaatin tarjoama PM -kisajoukkueiden yhteinen päivällinen jär-
jestetään 18.9.2018 klo 19.00 varuskuntaravintola Somerossa. 

mailto:kirjaamo.jpr@mil.fi
mailto:someroharju@leijonacatering.fi
mailto:someroharju@leijonacatering.fi


 Jääkäriprikaati Käsky 8 (12) 

Esikunta MN28688 

SODANKYLÄ 2944/12.08.01/2017 

  

   
 

 
 
 
 
 
 

11 KULJETUKSET 

11.1 Henkilökohtainen kilpailu 

Kilpailijoille ei järjestetä kuljetusta Someroharjulta Valajaskosken kilpai-
lukeskukseen. Siirtymiset toteutetaan kilpailujoukkueiden omilla ajo-
neuvoilla. 

11.2 Partiokilpailu 

Kilpailujoukkueet käyttävät omia ajoneuvoja siirtymiseen kohdistusam-
muntaan, käsikranaatin heittoharjoitteluun ja partiokilpailuun. Mikäli 
joukkueet tarvitsevat järjestäjän kuljetuksen, kuljetus on tilattava kilpai-
lutoimistosta 18.9.2018 kuluessa. 

Kilpailujoukkueet siirtyvät johdetusti Someroharjun varuskunnasta Sar-
riojärvelle omalla tai kilpailuorganisaation järjestämällä kyydillä par-
tiokilpailun yöosuuden lähtöalueelle. Siirtymisen aikataulu ilmoitetaan 
käsiohjelmassa ja partiokilpailun puhuttelussa. 

Huoltajat ja muu tarvittava henkilöstö siirtyvät Sarriojärvelle aamupalan 
syötyään 20.9.2018 omalla tai järjestäjän kyydillä. 

Reserviläispartioille järjestetään kuljetukset harjoittelupaikoille Somero-
harjulla ja kuljetukset partiokilpailuun (Someroharju - Sarriojärvi - So-
meroharju). 

Kisajärjestäjä varaa oikeuden käyttää kilpailujoukkueiden ajoneuvoja 
kuljetuksiin. 

12 PESEYTYMINEN 

Henkilökohtaisen kilpailun kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismah-
dollisuutta. Peseytymismahdollisuus on majoituskasarmissa Somero-
harjulla. 

Partiokilpailun piilotukikohdassa on peseytymismahdollisuus. Kilpailun 
jälkeen on mahdollista peseytyä Sarriojärven saunatiloissa. 

13 LÄÄKINTÄHUOLTO 

Lääkintähuollossa tukeudutaan Someroharjun varuskunnan terveys-
asemaan.  

Kilpailupaikoilla päivystää kenttäsairaanhoitaja maastosairasautolla. 

Vakavissa onnettomuustilanteissa tukeudutaan hätäkeskuksen hätä-
numeroon 112. 

Varusmiesten vastaanotto järjestetään päivittäin varuskunnan terveys-
asemalla Someroharjulla klo 07.30 alkaen. 
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Piilotukikohdassa päivystää kenttäsairaanhoitaja. Lääkäri / kenttäsai-
raanhoitaja tekee tarvittavat päätökset varamiehen käytöstä päivä-
osuuden aamuna piilotukikohdassa. 

Joukkueiden johtajat vastaavat siitä, että kilpailijat eivät kilpaile sairaa-
na. 

14 VARUSTUS 

Kilpailujoukkueet esiintyvät kilpailupäivinä sotilaspuvussa tai joukko-
osaston (vast.) yhtenäisessä urheilu- tai edustusasussa ja kilpailusuori-
tuksen aikana sääntöjen mukaisessa varustuksessa. 

Avajaisissa Valajaskoskella kilpailujoukkueilla on joukko-osaston (vast.) 
yhtenäinen urheilu- tai edustusasu ja Jääkäriprikaatin toimitsijoilla 
maastopuku m05. 

Henkilökohtaisen kilpailun ja partiokilpailun palkintojenjakotilaisuudessa 
kilpailijat ja toimitsijat käyttävät maastopukua m05 tai muuta virkapu-
kua. Reserviläisillä asuna on siisti urheiluasu/vast. 

15 AVAJAISET, PALKINTOJENJAOT JA PÄÄTTÄJÄISET 

Avajaiset pidetään 18.9.2018 klo 11.30 kilpailukeskuksessa, Valajas-
koskella. 

Avajaisten ohjelma 

 kilpailun johtajan tervehdys ja kilpailujen avaus 

 kilpailuvalan vannominen. 

Paikalla olevat kilpailijat ja toimitsijat järjestäytyvät joukko-osastoittain 
tilaisuutta varten. 

Henkilökohtaisen kilpailun palkintojenjako järjestetään sotilaskodissa 
Someroharjulla 18.9. klo 18.00. 

Partiokilpailun, kaikkien jaettavien kiertopalkintojen palkintojenjako se-
kä kilpailujen päättäjäiset järjestetään 20.9.2018 Sarriojärven sotilasko-
dissa klo 14.00–15.00. 

Päättäjäisten ohjelma 

 ilmoittaminen  

 musiikkiesitys 

 palkintojenjako 

 kilpailujen päättäminen 

 kahvit sotilaskodissa. 
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16 KUTSUVIERAAT 

Jakelussa mainittujen esikuntien ja joukko-osastojen (vast.) komentajat 
tai heidän edustajansa ovat tervetulleita seuraamaan henkilökohtaista 
kilpailua 18.9.2018 Rovaniemelle ja partiokilpailua 19.- 20.9.2018 Sar-
riojärvelle.  

Ennakkoilmoittautumiset seuraajista on lähetettävä sähköpostilla yli-
luutnantti Jarmo Salmelle (jarmo.salmi@mil.fi)15.8.2018 mennessä. 
Partiokilpailua seuraamaan tuleville joukko-osaston komentajille lähete-
tään erillinen ohjelma. 

Paikallisille maanomistajille tarjotaan mahdollisuus tutustumiseen par-
tiokilpailun kisajärjestelyihin. 

17 KULUNVALVONTA 

Kaikilla kilpailutapahtumaan osallistuvilla on oltava mukanaan henkilö- 
tai varusmieskortti. 

Kilpailutoimisto jakaa nimiluettelon vartiostolle kilpailuihin tulevista puo-
lustusvoimien ulkopuolisista henkilöistä, jotta he pääsevät kulkemaan 
pääportista todistettuaan henkilöllisyytensä vartiomiehelle. 

Ulkomaiset kilpailijat toimittavat sotilasalueelle pääsyyn tarvittavat tie-
dot ilmoittautumisen yhteydessä. 

18 SUUNNISTAJAN KAUPPA 

Suunnistajan Kauppa palvelee 18.–19.9.2018 kilpailukeskuksessa Va-
lajaskoskella sekä Someroharjun varuskunnassa. 

19 TIEDOTTAMINEN 

Kilpailujen tiedottamisesta vastaa Jääkäriprikaatin tiedotussihteeri Tai-
na Pirinen (puh. 0299 452 111). 

Kilpailusta tiedotetaan sivuilla www.puolustusvoimat.fi/sotilasliikunta. 

20 OPASTUS 

Someroharjulle on järjestetty opastus valtatie neljältä varuskunnan por-
tille, josta edelleen majoitukseen ja kilpailukeskukseen. Majoituksesta 
on järjestetty opastus Pahkamaan ampumaradalle, suunnistuksen mal-
liradalle sekä Valajaskosken kilpailukeskukseen. 

Partiokilpailun kilpailukeskukseen on järjestetty opastus kantatieltä 82. 

Opastusjärjestelyt löytyvät myös käsiohjelmasta. 
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21 KUSTANNUKSET 

Kilpailuiden kustannukset kohdennetaan seuraavasti: 

SM -kilpailu: 

Tulosyksikkö 9230020  

Toiminto  3700 

PRR-osa  C.JPRKLPJAVALMTOI 

Seurantatilaus 210300000052 

 

PM-kilpailu: 

BVA  B1004300 

TY  1004300 

Rahasto  190118  

Toiminto  3700 

PRR-osa  C.PVPM 

Seurantatilaus 205000000006. 

 

 

 
Prikaatin komentaja 
Eversti Jyrki Kaisanlahti 
 
 
Esikuntapäällikkö 
Everstiluutnantti Reima Vanhanen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET Liitteet: ilmoittautumislomakkeet 

 
 
JAKELU MAAVE 

ILMAVE 
MERIVE 
PVLOGLE 
MAAV joukko-osastot 
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MERIV joukko-osastot 
ILMAV joukko-osastot 
MPKK 
PVJJK 
MAAVE HENKOS 
PE ja alaiset laitokset 
PE KANSLIA 
PVPALVK 
PLM kirjaajat 
1LOGR E esikuntapäällikkö 
Rajavartiolaitoksen Esikunta 
Rajavartiolaitos Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 
Rajavartiolaitos Kainuun Rajavartiosto 
Rajavartiolaitos Suomenlahden merivartiosto 
Rajavartiolaitos Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) 
Rajavartiolaitos Raja- ja Merivartiokoulu (RMVK) 
Rajavartiolaitos Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen Esikunta (RVLE) 
Rajavartiolaitos Lapin rajavartiosto 
Rajavartiolaitos Vartiolentolaivue 
KARPR KASALTSTO 
Päällystöliitto Ry 
Aliupseeriliitto ry 
Reserviläisurheiluliitto ry 
Päällystöliiton EVP-yhdistys ry 

 
TIEDOKSI Heikki Nousiainen, Maavoimien esikunta Henkilöstöosasto 

Marko Haapiainen, Maavoimien esikunta Henkilöstöosasto 
Jouni Leppäsaajo 

 


