
Rannikkoprikaatin
sotilasvala ja sotilasvakuutus
Upinniemessä torstaina 9.2.2023

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

rannikkopr navyfi merivoimat

Tapahtuman jälkeen parhaat hetket ovat 
koettavissa sosiaalisessa mediassa aihe-
tunnisteena #rprvala ja #merivoimat.

Tapahtumaa voi myös seurata suorana 
lähetyksenä: 

Youtube: Rannikkoprikaati vala 2023

Virsi 577 (yleisö voi myös laulaa)

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

Oi Herra, käy sä siunaamaan nää rannat rakkaat synnyinmaan. /
Suo aina rauha suloinen, / ja estä sota verinen.
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Ohjelma Käytännön ohjeita vieraille

07.00 -
09.00

Vieraiden saapuminen varuskuntaan
• klo 07.00 alkaen huolto- ja merikomppanioissa palvelevien läheiset
• klo 08.00 alkaen viesti- ja meritiedustelukomppanioissa sekä sukeltajakoulussa 

palvelevien läheiset

Sotilaskodin palvelut ovat avoinna pääsotilaskodissa ja liikuntahallissa tapahtuman 
päättymisen asti.

Merikappeli avaa ovensa. Tutustu ainutlaatuiseen Puolustusvoimien varuskuntakirk-
koon. Kappelissa lyhyt (n. 20 min) esittely mielenkiintoisesta historiasta ja esineis-
töstä klo 08, 09, 12 ja 13. Merikappelissa on myös Sotilaskodin myyntipiste.

Sotilasvakuutus perinneaukiolla.

Sotilasvala paraatikentällä.

Ohimarssi Upinniemen rantatiellä, marssisuunta Merikappelilta kasarmeille.

Tutustuminen kasarmitiloihin, koulutukseen ja varuskuntaan. 
Ohessa kenttälounas.

Lomautukset yksiköittäin
• klo 13.30 viesti- ja meritiedustelukomppaniat sekä sukeltajakoulu
• klo 14.00 huolto- ja merikomppaniat

07.00 -

07.30

09.30

10.00

10.45

11.15 -
13.15

13.30 -
14.00

Vieraiden enimmäismäärä ja ilmoittautuminen tapahtumaan

Vierasmääräksi suosittelemme max. 1 autokunta/varusmies. Tilaisuuteen saavat osallistua vain 
etukäteen ilmoitetut vieraat. Alokas vastaa läheistensä tietojen ilmoittamisesta yksiköiden anta-
mien ohjeiden mukaisesti.

Saapuminen varuskuntaan

Navigaattori löytää perille osoitteella Upinniementie 1060, Kirkkonummi. Koska tilaisuuteen 
odotetaan osallistuvan tuhansia henkilöitä, noudattakaa yksiköille annettuja porrastuksia niin 
saapumisen kuin kotimatkan osalta. Saapukaa ajoissa ja ajakaa varovaisesti mutkaisella Upinnie-
mentiellä. Noudattakaa sotilaspoliisien ohjeita, he opastavat teidät parkkipaikalle.

Yli 15-vuotiailla tulee olla henkilöllisyystodistus mukanaan sotilasalueella. Ajokortti käy henkilöl-
lisyyden todistamiseksi. Saapuessanne varuskuntaan henkilöllisyydet tarkistetaan, joten pitäkää 
henkilöllisyystodistukset helposti saatavilla.

Valatilaisuuteen voi saapua vain ennalta ilmoitetut vieraat.

Liikkuminen varuskunnan alueella

Varuskunnassa ajoneuvo pysäköidään osoitetulle paikalle. Kaikki liikkuminen varuskunnassa 
tapahtuu tämän jälkeen vain jalkaisin. Välimatkat tapahtuma-alueella ovat lyhyitä, enimmillään 
400-600 metriä. Myös pois lähdettäessä ajoneuvon matkustajat kävelevät auton luo ja ajavat 
opastettuna lyhintä reittiä suoraan portille.

Huomioikaa sääolosuhteet

Tapahtuma on käytännössä ulkoilmatilaisuus meren äärellä. Sisätiloja on käytettävissä vain 
rajoitetusti. Huomioikaa tämä erityisesti pukeutumien osalta.

Infopiste päivystää paraatikentän 
Sotilaskodin puoleisessa päädyssä 

koko tapahtuman ajan.

Myös sotilaskotiauto palvelee 
tapahtuma-alueella.

Varaa mukaasi käteistä rahaa.

Yleinen hätänumero 112
on voimassa myös tämän

tilaisuuden aikana.

Ota tämä käsiohjelma mukaan 
saapuessasi tilaisuuteemme.

Alokas ilmoittaa läheisilleen,
kumpaan tilaisuuteen hän osallistuu.


