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Tuleva alokas, 
sinulle on tietoa varusmiespalveluksesta 

Puolustusvoimien kanavilla

1. Joukko-osastojen Facebook-ryhmät (Some-agentit)

• Joukko-osastosi Facebook-ryhmä on helppo kanava kysyä sinua askarruttavia asioita palve-
luksesta toisilta joukko-osastosi varusmiehiltä. 

• Varusmiehistä koulutetut Some-agentit vastaavat kysymyksiisi ja julkaisevat hyödyllistä  
tietoa kasarmielämästä, varusmiestoimikuntien vapaa-ajan toiminnasta, lomamatkoista ja 
sosiaalietuuksista. Tärkein tieto löytää sinut ennen kuin ehdit kysyä.

• Linkin, josta voit lähettää liittymispyynnön ryhmään, löydät tästä alokaskirjeestä.
 
Facebook -ryhmässä opit tuntemaan palveluskaverisi jo ennen palveluksen alkua!

2. MarsMars.fi

• MarsMars.fi -palvelusta löydät harjoitusohjelmia inttiin valmistautumiseksi
• Löydät palvelun netistä hakusanalla ”marsmars” tai osoitteessa marsmars.fi.
• Palvelu mahdollistaa sinun kuntotasollesi sopivan nousujohteisen harjoittelun, jolla kuntosi 

kohoaa taatusti mutta turvallisesti.
• Lataa sovellus myös puhelimeesi!

3. PVMoodle -  Perusyksikön ilmoitustaulu ja verkko-oppimisalusta

• PVMoodle on Puolustusvoimien ja varusmiespalvelusaikasi verkko-oppimisalusta, jonka  
kautta pääset käsiksi kurssien opetusmateriaaliin ja saat palvelukseen liittyvää tietoa  
paikasta ja ajasta riippumatta omalla päätelaitteellasi.

• Saat kirjautumistunnukset ja liittymisohjeet palveluksen alussa yksikkösi henkilökunnalta.
• Mikäli sinulla ei ole omaa päätelaitetta, voit saada lainaksi yhteiskäyttöisen päätelaitteen 

yksiköstäsi.

PVMoodle mahdollistaa palveluksessa tarvittavien tietojen saamisen ja  
asioiden nopean hoitamisen ajasta ja paikasta riippumatta!
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4. Instagram ja Snapchat -tilit: @inttielamaa

Seuraa inttiarkea varusmiesten ylläpitämiltä kanavilta Instagramissa ja Snapchatissa.

Voit myös osallistua itse tägäämällä kuviisi #inttielämää tai  
lähettämällä niitä julkaistavaksi @Inttielämää kanavalle.

5. Joukko-osaston langattomat verkkoyhteydet (WiFi)
• Puolustusvoimat tarjoaa varusmiehilleen ilmaisen langattoman verkkoyhteyden.
• Verkon nimen ja salasanan saat perusyksikkösi henkilökunnalta palveluksen alussa.

Verkkoyhteys on nopea ja ilmainen!

6. Ohjeet omien päätelaitteiden käytöstä varusmiespalveluksessa

• Varusmiesten omia päätelaitteita hyödynnetään kouluttajan ohjeiden mukaisesti  
koulutuksessa. Matkapuhelimia ei saa käyttää palveluksen aikana kasarmialueella,  
ellei kouluttaja anna siihen lupaa.

• Ampuma- ja taisteluharjoituk sissa matkapuhelimien käyttö käsketään harjoituskohtaisesti.

• Vapaa-aikana omien matkapuhelimien ja muiden päätelaitteiden käyttö on sallittua, niiden 
käytöstä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Matkapuhelimia ja päätelaitteita on 
käytettävä siten, että lepoajan hiljaisuudesta annettuja määräyksiä noudatetaan.

• Palveluksen aikana erilaisten tallenteiden kuten kuvien ja videoiden ottaminen matkavies timillä 
tai muilla tallennusvälineillä on kiellettyä ilman yksikön päällikön lupaa. Kun saat luvan 
tallentaa tai teet sen kasarmilla vapaa-aikana, muistathan, että sekä niiden julkaisemi sessa 
on otettava huomioon Puolustusvoimien turvallisuus- ja salassapitomääräykset sekä laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Esimerkiksi osalla alueita ei saa kuvata tai 
useita kalustoja ei saa kuvata.

• Anna palvelustoverillesi yksityisyys: Kenestäkään ei saa tehdä tallennetta eikä tehtyä  
tallennetta julkaista ilman henkilön suostumusta.

Jos et tiedä, kysy!


