
Liitto näyttävästi esillä 4.6.22 paraatissa Helsingissä – sinua 
tarvitaan marssijaksi

Puolustusvoimien lippujuhlapäivän paraatissa 4.6.22 Helsingissä on mahdollisuus näyttää 
kriisinhallintaveteraanien maanpuolustuskykyä poikkeuksellisen suurella osastolla.

Helsingin  Rauhanturvaajat  ry  (HELRT)  on  saanut  kunniatehtävän  koota  ja  kouluttaa,
näyttävän  ja  kriisinhallintaveteraaneja  kuvaavan,  85  marssijaa  käsittävän  paraatiosaston.
”Jotta  tehtävämme  onnistuu,  tarvitsemme  muiden  yhdistysten  tukea  osallistujien
rekrytoinnissa”. Kokemuksesta tiedämme, että katselmukseen ja paraatiin osallistuminen on
fyysisesti  vaativa  suoritus.  Siksi  haemme  osallistujia,  jotka  jaksavat  seistä  auringon
paahteessa  paraatikatselmuksessa  pari  tuntia,  marssimaan  noin  1  km  ohimarssin
lähtökynnykselle sekä osallistumaan noin 1 km ohimarssiin.

Tavoitteena on muodostaa kolme joukkuetta käsittävä paraatiosasto. Yksi joukkue kootaan
lähiaikoina  YK-tehtävissä  (sininen baretti,  maastopuku,  kunniamerkit,  mustat  hansikkaat)
olleita,  yksi  joukkue  lähiaikoina  NATO-tehtävissä  vast.  (vihreä  baretti,  maastopuku,
kunniamerkit,  mustat  hansikkaat)  olleita  ja  yksi  joukkue  kokeneempia
kriisinhallintaveteraaneja (baretin väri vapaa, tumma puku, valkoinen paita, kunniamerkit,
mustat hansikkaat).

Alustava aikataulu tulee olemaan seuraava: 3.6.22 ilmoittautuminen Santahaminaan, 
varustaminen maastopuvussa marssijoille (klo 15-) ja paraatiharjoittelu (klo 17-). 4.6.22 klo 
9.30 marssiosaston tarkastus, noin klo 9.30 siirtyminen linja-autoilla Senaatintorille, jossa 
järjestyneenä noin klo 11.30. Katselmus klo 12:00. Ohimarssikynnyksellä ollaan klo 13:30 ja 
ohimarssi (Aleksanterinkatu-Mannerheimintie) päättyy Mäntymäen kentälle.

Majoituksen osalta on tarvittaessa sisämajoitus pitkänmatkalaisille Santahaminassa 
(varauduttava, että kyse on voimistelusali/ vast. eli oma makuualusta ja makuupussi 
varmuuden vuoksi mukaan) mutta vähintään tarjolla on telttamajoitus, suosituksena on oma
majoitus lähellä asuvien osalta.

Lähde  mukaan  ainutkertaisen  tilaisuuteen.  Ilmoittautuminen  ja  lisätietoja  MPK:n
koulutuskalenterin  kautta  www.mpk.fi /  koulutuskalenteri  /  Lippujuhlapäivän  paraati
(Rauhanturvaajat) -kurssi. Ilmoittautuminen sulkeutuu 22.5.22. Kurssinjohtajana toimii Juha
Niemi juha.niemi@mpk.fi.  

Jos  hankaluuksia  kirjautua  MPK:n  THJ-järjestelmään,  niin  poikkeuksellisesti  on
mahdollisuus  ilmoittautua  myös  suoraan  HELRT:n  puheenjohtajalle
mauri.rytkonen@kolumbus.fi.  

Jos tarvitset maastopukua ja muuta jaettavaa varustusta, ilmoittautuminen tulee tapahtua
THJ-järjestelmän  kautta  kokotietojen  taltioimiseksi.  Ilmoittumisen  yhteydessä  tarvitaan
jatkotiedottamista  varten  sähköpostiosoite  ja  syntymäaika  Santahaminaan pääsyä  varten.
Parhaiten Santahaminaan pääsee Herttoniemen metroasemalta linja-autolla numero 86:lla
ja samalla välttää pysäköintiongelmat. Tultaessa Santahaminaan pitää varautua todistamaan
henkilöllisyytensä  ja  omalla  autolla  saapuvien  on  ilmoitettava  auton  rek.nro.  etukäteen
(asiasta tiedotetaan ilmoittautuneille erikseen).
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KYSYMYKSIÄ KURSSILLE ILMOITTAUTUVILLE

Annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain kyseisen kurssin hallinnoijan toimesta.
Ilmoittautuessa tulee vastata kysymyksiin

 

Muu kurssinjärjestäjän kannalta tärkeä terveydentilaan liittyvä tieto, mikä?

Koen selviytyväni  2  tunnin paraatikatselmuksesta  auringonpaisteessa ja  helteessä.  Lisäksi
koen pystyväni 2 km tahtimarssisuoritukseen. KYLLÄ/EN

Syntymäaika:

 

Kuulun seuraavaan paraatijoukkoon:

1. Tumma puku,

2. maastopuku vihreä baretti (alle 20 v NATO tai EU missiosta) tai

3. maastopuku sininen baretti (alle 20 v YK missiosta)

Jos tarvitsen maastopuvun, MAASTOPUVUN TAKKI koot M48/S-M60/XXL -mitoitus

Jos tarvitsen maastopuvun, MAASTOPUVUN HOUSUT koot M48/S-M60/XXL -mitoitus

 Baretin väri :

1. sininen,

2. vihreä tai

3. joku muu, mikä

Haluan lunastaa kriisinhallintaveteraanin barettimerkin alennettuun 20,- hintaan

Jos tarvitsen varsikengät niin VARSIKENGÄN koot

Jos tarvitsen vyön, VYÖN pituus 100-130 cm

Yövyn 3-4.6.22 Santahaminassa sisätiloissa kurssin ajan. Majoitus sisältyy kurssin hintaan.

 



Suostumus tulla valokuvatuksi kurssin aikana? (Kuvia voidaan käyttää MPK:n/SRTL:n opetus-
ja  tiedotusmateriaaleissa  tai  vastaavissa  tarkoituksissa,  myös  MPK:n  internet-sivuilla.)
KYLLÄ/EI


