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1. PEVIESTINTÄOS AJ2511/11 .2.2013: PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN VAIKUTUS 
SOITIOTOIMINTAAN JA SOITTOTILAUSTEN KOKOAMINEN 

2. PVOHJE VIESTINTÄ 010- PEVIESTINTÄOS HK33/15.1.2014: SOTILASMUSIIKKI PUO
LUSTUSVOIMISSA 

3. PEHENKOS AM16059/29.11.2016: MMNPUOLUSTUSSOITIOKUNTIEN PERUSTAMINEN 
-PROJEKTIN PILOTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN 

KAARTIN SOITTOKUNNAN SOITTOTILAUKSET VUODELLE 2019 

1. YLEISTÄ 

Puolustusvoimien suunnittelurytmistä johtuen soittotilaukset tarvitaan 
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Kaartin soittokunta pyrkii tuottamaan sotilasmusiikkipalveluja mahdolli
simman laajasti. Puolustusvoimien edustussoittokuntana Kaartin soitto
kunta joutuu priorisoimaan valtiolliset edustustehtävät alueellisen toi
minnan edelle, sekä huomioimaan soittotoiminta-alueen mahdollisim
man tasapuolisesti. Kansainvälinen toiminta, valtakunnalliset tapahtu
mat ja konserttitoiminta aiheuttavat myös rajoitteita. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on perustanut vuoden 2017 alus
ta vapaaehtoisista muodostetut maanpuolustussoittokunnat Toiminnan 
yhtenä tavoitteena on tukea Puolustusvoimien sotilasmusiikkitoimintaa 
tietyin edellytyksin . Maanpuolustussoittokuntia käytetään pääasiassa 
erilaisten maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksien toteuttamiseen vaki
tuisen sotilassoittokunnan ollessa estynyt. 

2. VUOSITILAUKSET 

2.1 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sisäiset soittotilaukset 

Kaartin jääkärirykmentti 
Uudenmaan aluetoimisto 
PL22 
00201 HELSINKI 

Alla luetellut puolustusvoimien esikunnat, laitokset ja joukot tekevät 
soittotilauksensa Kaartin soittokunnalle: 

• Pääesikunta ja alaiset laitokset 
• Maanpuolustuskorkeakoulu 
• Rajavartiolaitoksen esikunta 

Puh. 0299 800 
Faksi 0299 421190 

1 Y -tunnus 0952029-9 
www.puolustusvoimat.fi 
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Hämeen aluetoimisto tekee soittotilauksen Kaartin soittokunnalle siltä 
osin ku in soittotilaisuus pidetään Päijät-Hämeessä. 

Merivoimien esikunta kokoaa keskitetysti merivoimien yksiköiltä/vast. 
tulevat soittotilaukset oman puolustushaaransa soittokunnalle. 

Panssariprikaati tekee soittotilauksensa Puolustusvoimien Varusmies
soittokunnalle. 

Joukko-osastot/esikunnat/laitokset/aluetoimistot kirjaavat omat/oman 
alueensa soittotilaukset uusina varauksina 
PVAH/sotilasmusiikkisovellukseen. Tämä on tehtävä viimeistä~ 

31.3.2018 kuluessa. 

Varauksen "lisätietoja"-kohtaan pyydetään merkitsemään 
yhteyshenkilön tiedot, jos eri kuin varaaja 
muut mahdolliset asian käsittelyyn vaikuttavat seikat. 

Sotilasmusiikkisovelluksessa varauksen tekemiseen voi tarvittaessa 
kysyä ohjeita toimistosihteeri Tanja Alaluusualta p. 0299 422216 tai in
tendentti Heli Leppälä-Hakalalta p. 0299 422802. 

Esikuntia, laitoksia ja joukko-osastoja pyydetään tarvittaessa huolehti
maan tämän asiakirjan edelleen jakelusta alajohtoportailleen ja yhteis
työkumppaneilleen , joilla tiedetään olevan tarve soittotilauksen tekemi
selle vuodelle 2019 ja jotka ovat asiakirjan jakelun ulkopuolella. 

2.2 Puolustusvoimien ulkopuolisten vapaaehtoisten maanpuolustus- ja veteraanijärjestöj~ 
sekä muiden yhteistyökumppaneiden soittotilaukset 

Aluetoimistot kokoavat maanpuolustusjärjestöjen 1 vast. soittotilaukset 
ja kirjaavat ne sekä omat soittotilauksensa uusina varauksina suoraan 
PVAH/sotilasm usi i kkisovellu kseen . 

Jakelussa mainittuja järjestöjä ja yhteistyökumppaneita pyydetään 
lähettämään tilauksensa viimeistään 31.3.2018 kuluessa Uuden
maan aluetoimistolle joko sähköpostilla osoitteeseen tan
ja.alaluusua@mil.fi ja kopiona uudenmaanaluetoimisto@mil.fi tai kirje
lähetyksenä osoitteeseen : 

Uudenmaan aluetoimisto 
Tstosiht Tanja Alaluusua 
PL 9 
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tilaisuuden ajankohta 
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tilaisuuden tarkempi ajankohta (kellon aika tai väh intään 
ap/puolipäivä/ip/ilta) 
tilaisuuden paikka 
tilaisuuden aihe 
tilaisuuden luonne (seppeleen lasku , päiväjuhla, konsertti , jne.) 
toivottu kokoonpano (koko soittokunta tai pienempi osasto) 
tilaajan yhteystiedot (nimi , puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 
alueellinen kattavuus (valtakunnallinen , alueellinen vai paikallinen) 

Vuoden 2020 tilaukset tullaan kokoamaan 31.3.2019 mennessä. Asias
ta tulee erillinen pyyntö ensi vuoden alussa. 

3. SOITTOTILAUSTEN HYVÄKSYMINEN 

3.1 . Kaartin soittokunnan toteuttamat tilaukset 

Tilausten käsittelyn jälkeen tilaajille tullaan ilmoittamaan onko tilaus hy
väksytty vai hylätty tai joudutaanko tilausta mahdollisesti muuttamaan 
esimerkiksi tilauksen ajankohdan suhteen. 

Tilaajan tulee toimittaa hyväksytyistä tilauksista tarkemmat tiedot Kaar
tin soittokuntaan viimeistään 2 kuukautta ennen varsinaista tilaisuutta . 

Soittokunnan käyttöä koskevissa mahdoll isissa tarkemmissa yksityis
kohdissa pyydämme tilaajia kääntymään Kaartin soittokunnan inten
dentin , Heli Leppälä-Hakalan (p. 0299 422802) puoleen . Mikäli numero 
ei toimi , Heli Leppälä-Hakalaa voi yrittää tavoitella puolustusvoimien 
vaihteen (p. 0299 800) kautta . 

3.2 . Kaartin soittokunnan toteuttamattomat tilaisuudet 

Kohdan 2.2. tilaukset joilla katsotaan olevan suurta alueellista tai pai
kallista maanpuolustuksellista merkitystä, ja jotka Kaartin soittokunta 
joutuu priorisoimaan omalta osaltaan hylätyiksi , voidaan ohjata Etelä
Suomen maanpuolustussoittokunnan tehtäväksi. Tilaajan tai toimek
siantajan (PV) on sovittava käytännön yksityiskohdista MPK:n kanssa 
ennen kuin tilaisuus voidaan hyväksyä toteutettavaksi. Kolmannen vii
teasiakirjan mukaisesti maanpuolustussoittokunnan korvaussumma on 
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LIITTEET 

JAKELU 

1 000€ +kuljetus/ esiintyminen. Esiintymisen toteutumisen edellytykse
nä on , että tilaajalla on resursseja korvata sovittu korvaussumma. 

Aluetoimiston päällikkö 
Everstiluutnantti 

Sektorijohtaja 
Kapteeni 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjo itettu. 

KAARTJR KAARTSK 
KAART J R U U DAL TSTO 

Vesa Sundqvist 

Jyrki Kalliola 

KAART JR apulaiskomentajan johtoryhmä 
PSPR HÄMAL TSTO 
MERIVE 
PSPR 
Sotilaskotiyhdistys ry Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry 
Janne Kosonen , Suomen Marsalkka Mannerhiemin perinnesäätiö 
Suomen Reserviupseeriliitto 
Kadettikunta ry 
Sotainvalidien Veljesliitto 
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaanpiiri ry 
Suomen Sotaveteraaniliitto ry ~ 
Reserviläisjärjestöt 
Vapaussodan Perinneliitto 
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry Paavo Kohtala 
Jussi Karhila, Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry ja Uudenmaan Reser
viläispiiri ry 
Jalkaväen säätiö 
Sotainvalidien Veljesliitto Helsingin Piiri 
PE KANSLIA 
KAARTJR E 
PE 
PE VIESTINTÄOS 
Reserviläisliitto ry 
Suvi Salo, Reserviläisliitto ry 
Juha Tammikivi , Kadettikunta ry 
Maanpuolustuskiltojen Liitto Ry 
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TIEDOKSI 

Kaatuneitten Omaisten Liitto r.y. 
Vapaussodan Perinneliitto 
Vihdin rintamaveteraanit ry 
Oulunkylän kuntoutussairaala 

UUDPR 
RPR 
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karih
Konekirjoitusteksti
Toivottu kokoonapano

karih
Konekirjoitusteksti
Yhteyshenkilöpuhnro/ sähköposti

karih
Konekirjoitusteksti

karih
Konekirjoitusteksti
Listätietoja

karih
Konekirjoitusteksti
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