Seuraa meitä somessa
tai ota yhteyttä!
varusmiessoittokunta.fi
konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi
varusmiessoittokunta@mil.fi

Hae Varusmiessoittokuntaan!
Varusmiessoittokuntaan hakevilla käytännön soittotaito ja osaaminen ratkaisee. Odotamme hakijoilta
hyvää käytöstä ja asennetta palvelusta kohtaan.
Valintakokeet järjestetään huhtikuussa Panssariprikaatissa Parolannummella.
Varusmiessoittokuntaan voivat hakea:
• puhallinsoittajat
• lyömäsoittajat
• jousisoittajat
• kosketinsoittajat ja harmonikansoittajat
• kitaristit ja basistit
• laulajat
• esiintyvät taiteilijat sekä muut musiikkia
harrastavat (kapellimestarit, tuottajat)
• media- ja viestintäalan osaajat (valo- ja videokuvaajat, toimittajat, graafikot)
• ääni- ja valoteknikot
Täytä hakemus Puolustusvoimien sähköisessä
asioinnissa. Hakuaika päättyy 31. joulukuuta.

facebook.com/varusmiessoittokunta

youtube.com/varusmiessoittokunta

instagram.com/varusmiessoittokunta

twitter.com/pvvmsk

Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta

Varusmiessoittokunnan

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
Parolannummen Panssariprikaatissa toimiva Puolustusvoimien varusmiessoittokunta on Puolustusvoimien näkyvin
ja kuuluvin erikoisyksikkö. Se muodostetaan vuosittain
noin sadasta varusmiespalvelustaan tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavasta.

Konserttisoittokunta

Viestintätiimi

Konserttisoittokunta on noin
40-henkinen sinfoninen puhallinorkesteri. Kokoonpanona
se on Varusmiessoittokunnan
suurin.
Konserttisoittokunta esiintyy konserttien lisäksi
myös paraateissa.

Valo- ja videokuvaajat, graafikot ja toimittajat tai näistä
aloista kiinnostuneet voivat
hakea viestintätehtäviin Varusmiessoittokuntaan.
Tiimi työskentelee konserttien
markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa.

Varusmiessoittokunta esiintyy näyttävyyttä ja edustavuutta vaativissa tilaisuuksissa. Varusmiessoittokunta on
erikoistunut kuviomarssin sekä konserttimusiikin esittämiseen. Esiintymisiä on ympäri maailmaa ja kotimaata kansainvälisissä sotilasmusiikkitapahtumissa (tattoot)
sekä suurilla, itse tuotetuilla konserttikiertueilla.
Palvelus alkaa tammikuussa ja kestää vähintään 255 vuorokautta. 347 vuorokautta kestävään palvelukseen sisältyy Sotilasmusiikkialan valtakunnallinen aliupseerikurssi.

Palvelus Varusmiessoittokunnassa
Varusmiessoittokuntaan haetaan ennen palvelusta. Palveluksen alussa koulutetaan kaikille yhteiset sotilaan perustiedot ja -taidot.
Soittotoimintakaudella varusmiehistä kootaan esiintyvät
kokoonpanot ja tuotantotiimit. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan valintakokeen perusteella osa hakijoista voidaan sijoittaa suorittamaan palvelustaan myös muihin sotilassoittokuntiin.
Sotilasmusiikkialan valtakunnallisella aliupseerikurssilla
valittavissa ovat kapellimestarin, äänenjohtajan, viestinnän ja tapahtumatuotannon opintosuunnat.

kokoonpanot

Showband

Tekniikkatiimi

Showband on
Varusmiessoittokunnan
energisin yhtye. Tämä noin
20-henkinen kokoonpano on
komppiryhmästä,
laulajista
sekä puhallinsoittajista koostuva bilebändi.

Äänentoiston, valaistuksen ja
äänittämisen osaajille on paikkansa Varusmiessoittokunnassa. Siviilissä hankittua keikka
-ja tapahtumatuotantokokemusta tarvitaan monipuolisissa tehtävissä palveluksen
aikana.

Viihdeorkesteri

Rumpuryhmä

Viihdeorkesteri on täyttä viihdettä. Esiintymisestä riippuen
kokoonpanossa on esimerkiksi rummut, perkussiot, koskettimet, harmonikka, kitara,
basso ja laulajat. Viihdeorkesteria vahvistetaan toisinaan
myös puhaltimilla.

Muodon kärjessä tahdin antaa
rumpuryhmä, yksi marssimusiikin kuuluvimmista palasista. Toiminta rumpuryhmässä
opettaa kaikille Varusmiessoittokunnan lyöjille tarkkuutta ja
särmikkyyttä.

Jousiorkesteri

Kivääritaitoryhmä

Jousiorkesteri on yksi musiikillisesti
monipuolisimmista
ryhmistä. Ainoana laatuaan,
jousiorkesteri tarjoaa myös
jousisoittajille mahdollisuuden
suorittaa
varusmiespalvelus
soittajana.

Kivääritaitoryhmässä on noin
20 henkilöä, joilta vaaditaan
ertyisesti rytmitajua ja pitkäjänteisyyttä. Ryhmä esiintyy
osana kuviomarssiohjelmaa
tai itsenäiesti sooloryhmänä.

