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Arvoisa palvelukseen aloittava nuori. 
 

Olen tulevan joukko-osastosi komentaja. Olemme valmistelleet Sinulle ja tuleville 
palvelustovereillesi nousujohteisen ja motivoivan koulutuksen. Paneudu 
huolellisesti  asiointi.puolustusvoimat.fi sivustolla olevaan Karjalan prikaatin 
alokaskyselyyn ja vastaa siihen. – Tämä on todella tärkeä. 

Laita siviiliasiasi kuntoon ja saavu palvelukseen ennakkoluulottomalla ja 
positiivisella mielellä. Tulet  saamaan mielenkiintoisen koulutuksen avoimessa ja 
reilussa ilmapiirissä. 

Mikäli terveydentilasi tai elämäntilanteesi on muuttunut kutsuntojen jälkeen siten, 
ettet voi aloittaa palvelusta 7.1.2019, ota yhteys siihen puolustusvoimien 
aluetoimistoon, josta olet palveluksenaloittamismääräyksesi saanut. 

Samalla kutsun perheesi, vanhempasi ja ystäväsi Vekaranjärvelle  
läheistenpäivään 12. tai 13.1.2019 sekä sotilasvala- ja 
sotilasvakuutustilaisuuteen 8.2.2019. Tarkemman ohjelman ja aikataulun 
kerromme aloitettuasi palveluksen. 
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Karjalan prikaati –  

Kaakkois-Suomen puolustaja 
Karjalan prikaati on Maavoimien joukko-osasto, jonka muodostavat kuusi 
joukkoyksikköä: Kymen jääkäripataljoona, Karjalan tykistörykmentti, Salpausselän 
ilmatorjuntapatteristo, Kymen pioneeripataljoona, Itä-Suomen viestipataljoona ja 
Karjalan huoltopataljoona. Karjalan prikaatin käytössä on puolustusvoimien 
moderneinta kalustoa. Kaiken kaikkiaan Karjalan prikaatissa palvelee ja 
työskentelee päivittäin noin 3500 henkilöä.  
  
Karjalan prikaatin rauhan ajan päätehtävänä on kouluttaa sodan ajan joukkoja 
Suomen puolustamista varten. Lähiharjoitusalueen ja Pahkajärven ampuma-alueen 
koulutusolosuhteet ovat erinomaiset. Tämä mahdollistaa tehokkaan, monipuolisen 
ja ennen kaikkea mielenkiintoisen koulutuksen. 
  
Varusmiespalvelus Vekaranjärvellä  - Kaikki pärjää,  riittää, kun jokainen tekee 
parhaansa 
  
Varusmiespalveluksen aikana sinulla on tilaisuus oppia uutta, hankkia 
elämänkokemusta, ja opetella taitoja, joista sinulle on toivottavasti hyötyä myös 
siviilissä. Koulutusohjelma on nousujohteinen. Vaatimustaso nousee koulutuksen 
edetessä. Koulutus on ajoittain raskastakin, muttei missään tapauksessa 
ylivoimaista. Osa asevelvollisista ei ole tottunut sotilaskoulutuksen edellyttämään 
fyysiseen rasitukseen. Tämä on otettu huomioon ja alkuvaiheessa koulutettavat 
jaetaan kuntoryhmiin, joiden kuormitusta säädellään edistymisen mukaan. 
  
Palvelusajat ovat 347, 255 ja 165 vuorokautta. Johtajavalinnat sekä valinnat 
miehistön erikoiskoulutustehtäviin tehdään kahdeksan ensimmäisen palvelusviikon 
loppupuolella, jonka jälkeen määrätään lopullinen palvelusaika. Valinnoista saat 
lisätietoja koulutuksen alkuvaiheessa. Joukkomme monipuolisuus mahdollistaa 
myös sen, että voimme valinnoissa ottaa huomioon koulutettavien siviilikoulutusta 
ja henkilökohtaisia taipumuksia.  
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Noin 30 prosenttia varusmiehistä koulutetaan reservin upseereiksi ja 
aliupseereiksi. Prikaatin omat aliupseerikurssit antavat sinne valituille hyvän 
johtamistaidon peruskoulutuksen. Varusmiesjohtajat pääsevät myös 
ohjatusti harjoittelemaan oman joukkonsa johtamista ja kouluttamista noin 
puolen vuoden ajan.  
  
Koulutus jaksottuu yleensä viisipäiväisen viikon mittaisiin koulutusjaksoihin, 
jotka saattavat  harjoitusten ja taisteluharjoitusten aikana kestää myös 
viikonlopun yli. Niiden välillä on säännönmukainen vapaa. Prikaati tarjoaa 
lisäksi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, varsinkin sotilaalle välttämättömän 
fyysisen kunnon, mutta myös henkisen vireyden kohottamiseksi. Pääosalle 
varusmiehistä Vekaranjärvi sijaitsee vain noin 2 tunnin ajomatkan päässä 
kotiseuduilta. Lomakuljetukset on järjestetty hyvin ja ne ovat varusmiehille 
ilmaisia. Yhteys läheisiin ei siten katkea varusmiespalveluksen aikana. 
Yhteydenpito läheisiin ja ystäviin on palveluksen aikana muutenkin tärkeää.   
  
Turvallista tiimityötä - Kaveria ei jätetä 
  
Toimintamme lähtökohtana on, että palvelus on turvallista ja että sinua 
kohdellaan asianmukaisesti ja ehdottoman tasapuolisesti. Muutos 
siviilielämästä sotilaselämään pyritään tekemään mahdollisimman 
rauhallisesti. Sotilasjoukkoa voi monella tapaa verrata jääkiekko- tai 
jalkapallojoukkueeseen. Täälläkin tehdään tarkkaa tiimityötä, jossa jokaisella 
pelaajalla, valmentajalla ja huoltajalla on oma rooli ja tehtävät.  Oman 
osuutesi suoritat parhaiten sisäistämällä opetettavat pelisäännöt ja 
suorittamalla sinulle määrätyt tehtävät täsmällisesti jakunnolla. Sekä 
henkilökunta että varusmiesjohtajat opastavat ja neuvovat sinua. Voit siis 
suhtautua tulevaan sotilaselämääsi luottavaisin mielin.  
Lisätietoja prikaatistamme saat kotisivuiltamme osoitteesta 
https://maavoimat.fi/karjalan-prikaati 
Liity Karjalan prikaatin sisäiseen Facebook -ryhmään oheisen ohjeen 
mukaisesti. 
 
 
  
     

     

 

https://maavoimat.fi/karjalan-prikaati
https://maavoimat.fi/karjalan-prikaati
https://maavoimat.fi/karjalan-prikaati

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

