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klo 07.00

klo 08.00

klo 09.15

klo 09.30

klo 09.50

klo 10.00

klo 10.45

klo 11.10

klo 11.15

klo 11.15
- 13.15

Sotilaskoti ja sen lisämyyntipiste liikuntasalissa avaavat
ovensa vieraille. 

Varuskuntakirkko Merikappeli avaa ovensa vieraille. 

Sotilasvakuutuksen antavat varusmiehet järjestyvät 
Perinneaukiolle.

Sotilasvakuutus perinneaukiolla alkaa.

Sotilasvalan vannovat varusmiehet järjestyvät valakentälle.

Sotilasvala valakentällä alkaa.

Ohimarssi Upinniemen rantatiellä, marssisuunta Merikappelilta 
kasarmeille.

Valavieraat pääsevät kasarmeihin sisälle, kun aseet on lukittu 
telineisiin.

Valavieraiden ja varusmiesten ruokailu järjestetään 
varusmiehen oman kasarmin tiloissa, pl. Viestikomppania ja 
Sukeltajakoulu, jotka ruokailevat ruokalassa.

Tutustuminen kasarmitiloihin, Kalustoon ja varuskuntaan.

HUOM! Sotilaspoliisit ohjeistavat vieraspysäköinnin.
Varuskunnan alueella liikkuminen omalla autolla on kielletty.

Ohjelma



Käytännön ohjeita valavieraille

Omaisten määrä
Vierasmääräksi suosittelemme max. 1 autokunta/varusmies.

Liikenne ja pysäköinti
Osoite: Upinniementie 1060, Kirkkonummi

Valatilaisuuteen odotetaan saapuvaksi tuhansia vieraita. Kehotamme ajamaan varovaisesti
ja varautumaan ruuhkaan mutkaisella Upinniementiellä.

Vieraiden saapusmisajat on porrastettu:
• klo 07.00 alkaen huoltokomppaniassa, merikomppaniassa ja aliupseerikoulussa 

palvelevien varusmiesten vieraat.
• klo 08.00 alkaen viestikomppaniassa, meritiedustelukomppaniassa ja 

sukeltajakoulus-sa palvelevien varusmiesten vieraat.

Välimatkat tapahtuma-alueella ovat lyhyitä, enimmillään 400-600 metriä. Liikuntarajoitteis-
ten ajoneuvot pyritään pyydettäessä pysäköimään valakentän läheisyyteen. Valatilaisuus on 
ulkona meren läheisyydessä. Huomioittehan sään mukaisen varustuksen.

Valajärjestelyt
Sotilasvalatilaisuus järjestetään valakentällä. Sotilasvakuutus pidetään Perinneaukiolla.
Varuskunnan alueella oleva infopiste opastaa vieraita päivän aikana.

Sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet näkyvät merivoimien sosiaalisessa mediassa
(Facebook ja Twitter) aihetunnisteena #rprvala ja #merivoimat.

HUOM! Sotilaskodin lisämyyntipisteissä maksuvälineenä käteinen, ei 
kortteja!

Lomautus
Varusmiehet lomautetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
• klo 13:30 viestikomppania, meritiedustelukomppania ja sukeltajakoulu.
• klo 14:00 huoltokomppania, merikomppania ja aliupseerikoulu.

Ottakaa tämä käsiohjelma mukaan saapuessanne varuskuntaan. 

Yleinen hätänumero
112



Virsi 577 (Yleisö voi yhtyä lauluun)

Sun kätes, Herra, voimakkaan / suo olla turva Suomenmaan /
niin sodassa kuin rauhassa / ja murheen, onnen aikana.

Oi Herra , käy sä siunaamaan / nää rannat rakkaan synnyinmaan. / 
Suo aina rauha suloinen / ja estä sota verinen

puolustusvoimat.fi

puhelin 0299 800
etunimi.sukunimi@mil.fi
www.puolustusvoimat.fi


