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I Luku

Tervehdykset

Puolustusvoimain komentajan tervehdys

Arvoisat Jalkaväen  
vuosikirjan lukijat

Taistelukentän ja teknologian 
kehitys asettaa vaatimuksia 
jalkaväen kehittämiselle, mut-
ta tarjoaa myös uusia mah-
dollisuuksia. Uudet sensorit 
mahdollistavat paremman tilannekuvan 
muodostamisen laajalta alueelta. Asei-
den ja järjestelmien kantamat, tarkkuus 
ja teho kasvavat, ja jalkaväen taistelua 
voidaan paremmin tukea kaukovaikutta-
miskyvyllä sekä suojata joukkoja elektro-
nisilla järjestelmillä. Ratkaisutaisteluissa 
jalkaväki muodostaa tulevaisuudessakin 
iskuportaan ytimen ja taistelee yhteistoi-
minnassa kaikkien aselajien kanssa Puo-
lustusvoimien yhteisten suorituskykyjen 
tukemana. 

Jalkaväen tehtävät ovat poikkeuksetta 
vaativia. Joukkojen suojassa ja hajaryh-
mityksessä toteuttavat siirrot, voiman oi-
kea-aikainen keskittäminen, eteneminen 
epäsuoran tulen ja suora-ammuntatulen 

turvin kosketukseen ja vastus-
tajan lyöminen lähitaistelussa 
asettavat korkeat laatuvaati-
mukset jalkaväen koulutuk-
selle. Tästä syystä joukkojen 
koulutus sisältää monipuolista 
ase- ja ampumakoulutusta, 

fyysistä kuntoa kehittäviä harjoitteita, 
johtamisjärjestelmien käyttökoulutusta, 

Puolustusvoimain
komentaja kenraali  

Timo Kivinen

Uudenmaan prikaati ....................................................................................... 118
Rajavartiolaitos ................................................................................................122
Pohjois-Karjalan rajavartiosto – Turvana rajalla ..............................................123
Lapin rajavartiosto – Asevelvollisten koulutusta haastavissa olosuhteissa ........125
Raja- ja merivartiokoulu – Rajan ammattilaisten ja asevelvollisten kouluttaja .127
Ilmavoimien jalkaväki – suojaa maanpuolustuksen kalleimpia resursseja  
ja taistelee vastustajan erikoisjoukkoja vastaan ................................................129
Vapaaehtoinen koulutus paikallispataljoonien valmiuden rakentamisessa ......134

Jalkaväen säätiön kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet .........................................137
Jalkaväen säätiön valtuuskunnan ja hallintoneuvoston puheenjohtajat ...........137
Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ................138
Jalkaväen säätiön hallituksen sihteerit, rahastonhoitajat ja jalkaväki-
museon johtajat ...............................................................................................139
Jalkaväen säätiön naistoimikunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat  
ja toimihenkilöt ...............................................................................................140
Jalkaväen säätiön hallintoneuvoston jäsenet ....................................................141
Jalkaväen säätiön hallituksen jäsenet ...............................................................141
Jalkaväen säätiön vuosina 2007–2019 palkitsemat jalkaväkikouluttajat .........142
Jalkaväen säätiön vuosina 2010–2018 palkitsemat jalkaväen kehittäjät ..........142
Jalkaväen tarkastajat ........................................................................................143
Jalkaväen koulutushaarat .................................................................................144


