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Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat 
 
Lämpimästi tervetuloa Jalkaväen vuosipäivän päiväjuhlaan  
 
Taaksemme on jäämässä vuosikymmen, jolloin on tapahtunut merkittäviä muutoksia maavoimien 
ja koko puolustusjärjestelmämme kehittämisessä. Keskeisimpinä asioina on hyvä nostaa esille 
esimerkiksi toimintaympäristömme muutos epävakaammaksi, puolustusjärjestelmäuudistus sekä 
merkittävät panostukset puolustusvoimien valmiuden kehittämiseen. 
 
Samaan aikaan on käynnistämässä uusi vuosikymmen, 2020-luku, jossa näköpiirissä siintävät 
uudet muutokset ja sen pohjalta nousevat kehittämistarpeet. Näitä ovat muun muassa globaalin 
toimintaympäristön ennalta-arvaamattomuuden lisääntyminen, uuden teknologian esiinmarssi, 
meri- ja ilmavoimien strategiset hankkeet sekä Koulutus 2020-uudistus.  
 
Sodan – ja taistelunkuvassa on tapahtumassa myös merkittäviä muutoksia. Hybridivaikuttaminen, 
kyber-sodankäynti ja avaruuden hyödyntäminen ovat jo nyt keskuudessamme. On olemassa 
vahvat ennusmerkit siitä, että 2020-luku tulee olemaan robotiikan, uuden sensoriteknologian, 
keinoälyn ja autonomisten järjestelmien laajemman operatiivisen käyttöönoton vuosikymmen.  
Puolustusjärjestelmän kehittämisen osalta edellä kerrottu edellyttää sitä, että puolustusvoimilla 
on oltava kyky vastata nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan sekä laajamittaisen sotilaallisen 
hyökkäyksen torjuntaan. Puolustuksen valmius ja torjuntakyky rakennetaan yhdistämällä korkean 
teknologian kärkijärjestelmät sekä Suomen olosuhteisiin mitoitettu laaja reservi.  
 
Hyvät kuulijat 
 
On välttämätöntä, että puolustusjärjestelmäämme kehitetään kokonaisuutena ja siten tulevat 
meri- ja ilmapuolustuksen strategiset hankkeet ovat elintärkeitä myös maavoimien suorituskyvylle.  
Maavoimissa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana merkittävää kehittämistä. Olemmekin 
eläneet vahvaa maavoimien vuosikymmentä, jossa esimerkiksi jalkaväessä on tehty merkittäviä 
suorituskykyä parantavia materiaalihankkeita ja tämä työ tulee jatkumaan. 
 
Liikkuvuuden osalta LEO2A6-taistelupanssarivaunuhanke, jonka myötä maassamme on nyt 
kaksisataa taistelupanssarivaunua. BMP2-rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi ja PASI XA-180 
kaluston modernisointi. Tulivoiman osalta rynnäkkökiväärin modernisointi, 
panssarintorjuntahankkeet sekä heitinyksiköiden varustaminen. Lisäksi Taistelija-hankkeen myötä 
taistelijoiden henkilökohtaista varustusta on merkittävästi parannettu.  
 
Arvoisat kuulijat 
 
Maavoimat tutkii ja selvittää parhaillaan kehityslinjoja pitkälle tulevaisuuteen aina 2030-luvulle 
asti. Tulevalla 2020- luvulla jalkaväen suorituskykyä tullaan parantamaan johtamisen, 
tilannetietoisuuden, tulenkäytön, liikkuvuuden, tulivoiman, panssarintorjunnan ja suojan osalta.  
Johtamisen osalta jalkaväkitaistelijat varustetaan lähiradiolla, tilannetietoisuuden ja tulenkäytön 
osalta jalkaväelle hankitaan uusia sensoreita.  Tulivoimaa parannetaan hankkimalla 
taistelupanssarivaunuille uuden sukupolven sirpalelaukaus. Panssarintorjuntaan hankitaan uusia 



asejärjestelmiä. Jalkaväkitaistelijoiden tulivoimaa kehitetään hankkimalla uusi tarkkuuskivääri ja 
jalkaväen tulitukiase sekä hankkimalla paremman suorituskyvyn omaavia ampumatarvikkeita. 
Pimeätoimintakyky tullaan nostamaan 2020-luvulla uudelle tasolle. Seuraavien lähivuosien aikana 
jalkaväelle rakennetaan kyky taistella itsenäisesti ilman ulkopuolista valaisua. 
 
Suurimmat uudistukset tulevat kuitenkin koskemaan jalkaväen liikkuvuutta. Uusi Panssariajoneuvo 
2020-hanke sekä Arktinen liikkuvuus -hanke tulevat tuottamaan jalkaväen joukoille uuden kyvyn 
operoida ja taistella. Myös päärynnäkkövaunukalustomme CV90 tullaan modernisoimaan. Lisäksi 
kaikki vaunumiehistöt tullaan varustamaan uudella suojavarustuksella.  
 
Herra kenraali, hyvät kuulijat 
 
Edellä kertomani varsin seikkaperäinen katsaus antaa hyvä kuvan siitä, miten toimintaamme 
jatkuvasti uudistetaan turvallisuusympäristön vaatimusten mukaisesti. Käytössämme ovat hyvät 
resurssit ja näillä hankkeilla tullaan varmistamaan, että maapuolustuksemme suorituskyky kantaa 
edetessä kohti 2030-lukua. 
 
Hyvät kuulijat 
 
Jalkaväki on maavoimien pääaselaji ja se kantaa päävastuun maavoimien sodan ajan 
kokoonpanoista. Muiden aselajien, tykistön, pioneerien, viestin, ilmatorjunnan ja huollon 
päätehtävä on jalkaväen taistelun tukeminen. Maapuolustuksen suorituskyky on joukoissa, 
itsenäiseen taktiseen toimintaan kykenevissä yhtymissä, prikaateissa ja taisteluosastoissa sekä 
pataljoonissa. Jalkaväen vuosipäivänä on hyvä muistuttaa, että jalkaväellä on tärkeä vastuu, 
yhteistoiminnassa eri aselajien kanssa varmistaa että kokonaisuudesta muodostuu 
tarkoituksenmukaisia ja toimivia sodan ajan joukkoja.  
 
Maavoimien normin mukaan jalkaväen koulutushaarat ovat jääkäri, panssarintorjunta, 
panssarintorjuntaohjus, kranaatinheitin, panssari, panssarijääkäri, panssaritiedustelu, tiedustelu, 
sissi, sotilaspoliisi ja erikoisjoukot, johon kuuluvat rajajoukot. On erityisen hienoa, että tänä 
vuonna kun suomalaiset panssarijoukot juhlivat satavuotiasta taivaltaan, olemme juhlistamassa 
Jalkaväen vuosipäivää nimenomaan täällä panssarijoukkojen kehdossa Parolannummella 
Panssariprikaatissa. 
 
Jalkaväen historia ulottuu täällä kuitenkin huomattavasti kauemmaksi. Muun muassa Suomen 
Kaartin edeltäjäjoukko Viipurin rykmentti, aloitti palveluksensa täällä Parolannummella vuonna 
1818. Elävänä muistona tuosta ajanjaksosta on säilynyt näihin päiviin saakka leirikentän alueella 
sijaitseva Parolan leijona, joka pystytettiin vuonna 1868 Aleksanteri II:n Parolassa (vuonna 1863) 
pitämän suomalaisen sotaväen katselmuksen muistoksi. 
 
Hyvä juhlayleisö 
 
Materiaalinen kehittäminen on vain yksi osa kokonaisuutta.  Sotavarustuksen lisäksi tarvitaan 
myös taitoa ja tahtoa. Taito syntyy asevelvollisia kouluttamalla ja tahto rakentuu hyvän 
yhteishengen tuloksena. Haluan erityisesti korostaa, että jalkaväen päätyö tehdään nimenomaan 
kentällä, jossa käytössämme olevat välineet, hankkimamme uudet järjestelmät ja omaksumamme 
taktiset periaatteet koulutetaan yksittäiselle asevelvolliselle ja sen myötä sodan ajan joukoille.  



 
Te jalkaväen kouluttajat, teette päivittäin arvokasta työtä maavoimien lisäksi kaikissa 
puolustushaaroissa ja Rajavartiolaitoksessa, jonka ansiosta meillä on maailman korkeimman 
puolustustahdon omaava osaava ja iskukykyinen kenttäarmeija. 
 
Jalkaväessä ei ole totuttu olemaan huomion keskipisteenä, mutta tänään on sen paikka. Teette 
arvokasta työtä, jonka paras palaute näkyy kouluttamienne sotilaiden silmistä ja joukon hyvässä 
hengessä. Tänään haluan antaa teille tunnustusta ja lausua kiitoksen sanat.  
 
Hyvät jalkaväen kouluttajat, kiitos työstänne jalkaväen ja isänmaan hyväksi. 
 
Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat 
 
Jalkaväen vuosipäivänä meillä on myös mahdollisuus konkreettisesti huomioida ja palkita 
vuorovuosina jalkaväen kouluttajia ja jalkaväen kehittäjiä. Tänä vuonna palkitsemme vuoden 
jalkaväkikouluttajat, jotka ovat joukko-osastojen esitysten perusteella henkilöstöryhmiensä 
vuoden parhaat jalkaväkikouluttajat.  
 
Haluan myös tässä yhteydessä kiittää Jalkaväen säätiötä ja Urlus-säätiötä sekä muita 
tukijoitamme.  Teidän ansiostanne, voimme tänään huomioida ja palkita jalkaväessä ansioituneita 
henkilöitä. Kiitos panoksestanne ja työstänne Jalkaväkiaselajin hyväksi. 
 
Arvoisa juhlayleisö, kiitos kun olette saapuneet kanssamme juhlimaan Jalkaväen vuosipäivää. 
Toivotan kaikille hyvää Jalkaväen vuosipäivää ja rauhallista Joulun odotusta. 
 
Jalkaväen tarkastaja 
Eversti     Rainer Peltoniemi 
 


