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Ohjelma

Liikenteen sujuvuuden takia olemme porrastaneet vieraiden 
saapumisaikoja ja varusmiesten lomautusaikoja seuraavasti: 
klo 07.00 alkaen saapuvat Huolto- Viesti- ja Merikomppanioissa 
palvelevien varusmiesten vieraat, klo 08.00 alkaen saapuvat 
Aliupseerikoulussa ja Meritiedustelukomppaniassa palvelevien 
varusmiesten vieraat. 

Varusmiehet lomautetaan portaittain: klo 13.30 Aliupseerikoulu, 
Meritiedustelukomppania ja klo 14.00 Huolto-, Viesti-, ja 
Merikomppaniat.

Valatilaisuuteen odotetaan saapuvaksi jopa 4000 vierasta liki 1100 
henkilöautolla. Varautukaa ruuhkaan mutkaisella Upinniementiellä. 
Vierasmääräksi suosittelemme max 1 autokunta/varusmies. 
Navigaattori löytää varuskunnan osoitteella Upinniementie 1060, 
Kirkkonummi. Tiedot mahdollisista ulkomaalaisista vierailijoista  
(nimi, hlötunnus, kansalaisuus, passin nro) on toimitettava isäntänä 
toimivan varusmiehen yksikköön 29.7.2016 kuluessa.

Välimatkat tapahtuma-alueella ovat lyhyitä, enimmillään 400-600 
metriä. Liikuntarajoitteisten ajoneuvot pyritään pyydettäessä 
pysäköimään valakentän läheisyyteen.

Valatilaisuus on ulkona meren läheisyydessä. Huomioittehan sään 
mukaisen varustuksen.

Ottakaa tämä käsiohjelma mukaan saapuessanne varuskuntaan.

 HUOM! Sotilaspoliisit ohjeistavat vieraspysäköinnin. 

Vieraiden saapuminen porrastettuna yksiköittäin  

Sotilasvakuutus (perinneaukiolla) 

Sotilasvala (valakenttä) 

Ohimarssi (heti valatilaisuuden jälkeen) 

    Kenttälounas, komppanioissa avoimet ovet, kalustotori kentällä

Lomautukset yksiköittäin 

Valapäivä päättyy 

klo 07:00-09:00

klo 09:30        

klo 10:00 

klo 10:45 

klo 11:00-13:30 

klo 13:30-14:00 

klo 14:30

Ennen sotilasvakuutusta ja -valaa voitte tutustua 
maanpuolustusjärjestöjen toimintaan kalustotorilla.

Esittelypisteet ovat avoinna myös ohimarssin jälkeen.

Pääsotilaskodin lisäksi teitä palvelevat sotilaskodin myyntipisteet 
kuntotalolla ja merikappelissa sekä sotilaskotiauto kentällä.

Kenttälounas tarjoillaan alokkaan yksikön tiloissa. 
Aliupseerikoulun osalta ruokailu on varuskuntaravintolassa.



ala- ja omaistenpäivä Upinniemessä

us

Sotilasvakuutuksen antavat varusmiehet järjestyvät perinneaukiolle

Omaiset pääsevät kasarmeihin sisälle, kun aseet on lukittu telineisiin

Käytännön ohjeita valavieraille

 

Omaisten määrä 

 

 

 

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 saapumisajat on porrastettu: 

• klo 07:00 alkaen viesti- ja merikomppanioissa palvelevien varusmiesten
vieraat.

• klo 08:00 alkaen aliupseerikoulussa, meritiedustelukomppaniassa ja
huoltokomppaniassa palvelevien varusmiesten vieraat.

Välimatkat tapahtuma-alueella ovat lyhyitä, enimmillään 400–600 metriä. Liikuntarajoitteisten 
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 aliupseerikoulu, huoltokomppania ja meritiedustelukomppania.
• klo 14:00 viesti- ja merikomppaniat.

Ottakaa tämä käsiohjelma mukaan saapuessanne varuskuntaan. 



Puolustusvoimat
Puolustusvoimat.fi




