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Sotilaspalvelus Donetskin kansantasavallan asevoimissa

Tämän infopaketin laatijat eivät edusta Donetskin kansantasavallan (jatkossa DPR), Luganskin 
kansantasavallan, Venäjän, Suomen tai minkään valtion armeijaan tai muutakaan viranomaistahoa. 
Tämä informaatio perustuu puhtaasti yksilöllisiin kokemuksiin sotilaspalveluksesta DPR:n 
asevoimissa. Tämä infopaketti on laadittu lokakuussa 2015 ja tilanne voi muuttua nopeasti, joten 
jokaisen lukijan tulee ymmärtää tämä ja tehdä omat ratkaisunsa huolellisesti harkiten. Me emme voi
hyväksyä tai olla hyväksymättä ketään DPR:n asevoimiin, vaan lopullisen päätöksen tekevät 
paikalliset sotilas- ja turvallisuusviranomaiset.

Tällä hetkellä DPR on sotatilassa ja torjuu Ukrainan asevoimien sotilaallista hyökkäystä alueen 
ihmisiä vastaan. Sotilaspalvelus DPR:n asevoimissa on siis puhtaasti sotapalvelusta ja kaikki riskit 
jotka liittyvät sotapalvelukseen taistelujoukoissa konkretisoituvat rintamalla joka päivä. 
Vapaaehtoisilla taistelijoilla on mahdollisuus hakeutua DPR:n asevoimiin ja kansainväliseen 
taisteluosastoon. 

Ennen saapumista Donetskiin on hyvä olla yhteydessä Osasto Karhun sihteeriin sähköpostitse. 
Mikäli ja kun saapusaikomus vahvistuu ja saapumispäivä on tiedossa, tulijoille toimitetaan 
sähköpostitse paikallisen yhteydenpidon puhelinnumero suomenkieliseen tietojen vaihtoon.

Yhteydenotto ennen saapumista helpottaa huomattavasti rekrytoitumista asevoimiin ja varmistaa 
pääsyn kansainväliseen taisteluosastoon yhdessä muiden alueella palvelevien suomalaisten ja 
osastonjohtajan kanssa. 

Kaikki lähtee liikkeelle Venäjän monikertaviisumin hankinnasta. Huolehdi siitä, että passissasi on 
riittävästi voimassaoloaikaa. Suosittelemme kaikkia hankkimaan vähintään vuoden viisumin. 
Lähtiessäsi asennoidu vähintään 3-6 kuukauden palvelukseen, joka on myös yleinen vaatimus 
taisteluosastoihin hyväksymiselle.

Suosittelemme käyttämään Helsingin Tehtaankadulla sijaitsevaa Rustravel-matkatoimistoa 
viisumien hankinnassa:  https://www.rustravel.fi/

Yleistä tietoutta vapaaehtoista palvelusta harkitseville

Kenties tärkein asia joka tulee ottaa huomioon ennen päätöstä hakeutumisesta DPR:n asevoimiin on
se, että maa on sotatilassa ja jos sinulla on siviilielämässä ongelmia, niin yritys paeta 
henkilökohtaisia ongelmia sotakentälle on huonoin mahdollinen ratkaisu. Sodassa niin hyvät kuin 
huonotkin henkilökohtaiset luonteenpiirteet vahvistuvat moninkertaisiksi ja samoin niin 
onnistumisten kuin epäonnistumisten seuraukset ovat vaikutuksiltaan jopa äärimmäisiä.
Sovi ennen lähtöä vähintään yhden omaisen tai ystävän kanssa että luovutat heidän yhteystiedot 
Osasto Karhun sihteerille tapaturman tms. varalta. 

https://www.rustravel.fi/
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Jokaisen tulee ymmärtää myös se, että liittyminen armeijaan on vapaaehtoista, mutta liittymisen 
jälkeen jokaisen taistelijan tulee tinkimättömästi noudattaa sotilaskuria, paikallisia lakeja, 
esimiesten määräyksiä ja käyttäytyä DPR:n sotilaan arvolle kuuluvalla tavalla.

Q & A - usein kysytyt kysymykset:

Kuka voi liittyä DNR:n asevoimiin?
- Periaatteessa kuka vain yli 18- vuotias henkilö, jolla on sekä hyvä terveys että - 

toimintakyky. Rintamapalvelus on fyysisesti ja psyykkisesti erittäin vaativaa, joten pohdi 
kohdaltasi oletko valmis siihen.

Onko aiempi sotilaskoulutus/armeijapalvelus välttämätön?
- Ei ole. Tarvittaessa taistelija voidaan kouluttaa joukko-osastossa. Aiemmasta 

armeijakokemuksesta on ehdottomasti hyötyä. Jos olet käynyt armeijan/saanut 
sotilaskoulutusta, niin todennäköisesti siirryt nopeasti rintamalle. Jos peruskoulutus 
annetaan joukko-osastossa, niin se tapahtuu venäjän kielellä ja kestää useita viikkoja. 
Yksittäistä taistelijaa ei peruskouluteta alusta saakka muulla kuin venäjän kielellä. Suurempi
ryhmä voi saada perussotilaskoulutusta kansainvälisessä taisteluosastossa myös osin 
englannin kielellä.

Onko venäjänkielen taito välttämätön?
- Alussa ei ole, mutta jokaisen tulee varautua siihen, että komentokieli on venäjä ja 

jokapäiväinen sotilaspalvelus tapahtuu puhtaasti venäjäksi. Venäjänkielen taito on 
ehdottomasti hyödyllinen ja tärkeä DPR:n asevoimissa. DPR:ssä englanninkielen taito ei ole
kovin yleinen. Poikkeuksen muodostaa kansainvälinen taisteluosasto, jossa puhutaan 
venäjää, ranskaa, englantia, italiaa, espanjaa, suomea ja monia muita kieliä. Komentokielenä
kuitenkin on aina venäjä.

Saako DPR:n asevoimissa palkkaa?
- Varsinaista palkkaa ei makseta, mutta taistelijoille voidaan maksaa päivärahaa. Päiväraha on

pieni, mutta sillä saa hankittua tupakat ja kahvit yms. Joukko-osasto järjestää majoituksen, 
kolme ateriaa päivässä ja täyden terveydenhuollon, joten rahaa ei DPR:n sotilas edes paljoa 
tarvitse. Suurta matkabudjettia ei tarvitse. Jos tullessa on edes 200-300 euroa, sillä voi 
pärjätä jopa kuukausia. 

Mitä varusteita tarvitsen mukaan?
- Ota mukaan, jos mahdollista, sotilasunivormu (=maastopuku, mallilla ei ole väliä), 

sotilassaappaat (maihinnousukengät), siviilivaatteet, hygieniavälineet, venäjänkielen 
sanakirja, lämpimiä talvivaatteita. Älä ota mukaan mitään aseen osia, aseita tai suoranaisia 
sotavarusteita kuten pistimiä, tähtäinkiikareita tms. Venäjän tulli ei salli sotavarusteiden 
kulkua DPR:ään. Jos omistat ballistisen suojaliivin (luokka IV-V) tai suojakypärän, niin tuo 
ehdottomasti mukanasi. Suojavarusteita saa vapaasti tuoda Venäjältä DPR:ään.

Voivatko naiset hakeutua sotilaspalvelukseen DPR:ssä?
- Kyllä voivat

Miten voi valmistautua sotilaspalvelukseen?



- Opiskele venäjää! Huolehdi fyysisestä kunnosta ja terveydestä. Hanki monikertaviisumi 
Venäjälle. Ilman Venäjän viisumia sinulla ei ole mitään mahdollisuutta poistua DPR:stä 
mihinkään muualle kuin Luganskin kansantasavaltaan.

Minkälaisia tehtäviä kansainvälinen taisteluosasto suorittaa?
- Taistelutehtäviä etulinjassa. Varaudu etulinjan rintamapalvelukseen. Joskus rintamalohko voi

olla rauhallinen suhteellisen pitkään, toisinaan tulitaisteluja, tykistö-, krh- ja tankkitulta on 
päivittäin. Käytännön kokemusten perusteella yleistilanteesta on puhuttava 
asemasotavaiheena, ei tulitaukona.

Miten pääsen Donetskiin?
- Linja-autoyhteys Pietarista suoraan Donetskiin saapuu kolmesti viikossa: maanantaisin, 

torstaisin ja sunnuntaisin. Linja-auto lähtee Kupchinon metroasemalta klo 8.00. (noin 3 500 
ruplaa). Mikäli valitset tämän vaihtoehdon niin saat tarkennettua tietoa ennen lähtöä. 

Toinen vaihtoehto on mennä lentämällä tai junalla Donin Rostoviin Moskovasta, josta on 
päivittäisiä bussiyhteyksiä Donetskiin. 

Kun sinulta kysytään joko Venäjän rajalla tai DPR:n rajalla matkan tarkoitusta,  voit kertoa 
olevasi kansainvälinen vapaaehtoinen. Mikäli olet ilmoittanut saapumisestasi ennakkoon, 
sinulle järjestetään henkilökohtainen vastaanotto Donetskin keskustassa. Viimeistään 
saavuttuasi Donetskiin, ota yhteyttä Osasto Karhun sähköpostiosoitteeseen. 

Kuinka tapahtuu siirtyminen sotilasosastoon?

- Varaudu nukkumaan yö taikka kaksi paikallisessa majoitusliikkeessä. Halvimmat ja aivan 
käypäset majoitukset maksavat vain 200-400 ruplaa yöltä. Tänä aikana tulosi yksikköön 
vahvistetaan ja sinulle järjestetään tulohaastattelu. Seuraavat toimenpiteet yksikössä 
etenevät yksilöllisesti ja yleistilanteen mukaisesti.

Kysymyksiä voit esittää Osasto Karhulle myös sähköpostitse: osastokarhu@yandex.ru. 
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