
Kalle Virtanen CV

Nimi: Kalle Risto Mikael Virtanen
Syntymäaika: 25.2.1964
Syntymäpaikka: Loimaa
Asuinkunta: Hämeenlinna
Ammatti: Maa- ja metsätalousyrittäjä, everstiluutnantti evp.

Tiivistelmä
· Kokenut ja kehityshakuinen logistiikka- ja henkilöstöalan johtotehtävissä toiminut upseeri
· Kokemusta urheiluseurojen ja urheilujärjestöjen toiminnasta ja johtamisesta
· On ollut johtamassa ja luomassa suunnistusseuran laatujärjestelmän luomista (sinettiseura)
· Vuosien kokemus kunnallispolitiikasta ja järjestötoiminnasta

Erityisosaaminen ja vahvuudet:

· Erityisosaamisena Maanpuolustuskorkeakoulussa saatu johtamiskoulutus sekä
jatkokoulutuksissa hankittu osaaminen logistiikka- ja henkilöstöalan toimialapäällikkökursseilla.

· Kursseilla hankittua oppia on jalostettu edelleen vaativissa Puolustusvoimain tehtävissä.
· Vahvuutena näen osaltani kärsivällisyyden, kehityshakuisuuden ja toimintatapojen sekä

menetelmien kehittämisen.
· Vahvuuksinani pidän myös hyvän ihmistuntemukseni sekä kykyä tehdä työtä erilaisten ihmisten

ja henkilöstöryhmien kanssa.

Kunnalliset luottamustoimet
· Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston varavaltuutettu kahdella valtuustokaudella 2013–
· Hämeenlinnan kaupungin lasten- ja nuorten lautakunnan jäsen 2013–2017
· Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen 2017–
· Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja 2017–

Seurakunnalliset luottamustoimet
· Hämeenlinna–Vanaja seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsen 2015–

Koulutus
· Ylioppilas Loimaan lukio 1984
· Upseerin virkatutkinto, Kadettikoulu 1985–1988
· Kapteenikurssi 1992–1993
· Esiupseerikurssi 1996–1997
· Huoltoupseerikurssi 16.8.1993–19.1.1994
· Huoltopäällikkökurssi 1999
· Henkilöstöhallinnon toimialapäällikkökurssi 1.9 2009–1.9.2010



Työhistoria
· Puolustusvoimien palveluksessa eri tehtävissä 1988–2018
· Panssariprikaatissa kouluttajana, perusyksikön varapäällikkönä ja henkilökunnan koulutuksen

kurssinjohtajana 1988–1992
· Panssariprikaatin esikunnassa eri huollon- ja logistiikan tehtävissä sekä pataljoonaupseerina

Panssariviestipataljoonassa 1993–2001
· Hallintopäällikkönä Panssarivarikossa 2001–2007
· Lisäksi olin suunnittelu- ja valmisteluvastuussa uuden organisaation henkilöstökokoonpanon (600

henkilöä) ja henkilöstön tehtävien sekä tehtävänkuvausten arviointien ja tehtäviin valintojen
osalta perustettavaan Länsi-Suomen huoltorykmenttiin vuosina 2005–2007

· Varasto-osaston päällikkönä Länsi-Suomen varasto-osastossa 2008–2014
· 2. Logistiikkarykmentin varasto-osaston päällikkönä 2015–2018
· Lisäksi vastasin varasto-osaston organisaatiomuutoksen toteuttamisessa ja tehtävien,

tehtävänkuvausten sekä valintojen valmistelussa Vuosina 2013–2014

Harrastustoiminta
· Hämeenlinnan Suunnistajien johtokunnassa 1999–
· Hämeenlinnan Suunnistajien puheenjohtaja 2007–
· Hämeenlinnan Suunnistajien nuorisovastaava 2007–
· Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijoiden puheenjohtaja 1996–2001
· Suomen Sotilasurheiluliiton hallituksen varajäsen 2003–2012
· Suomen Sotilasurheiluliiton hallituksen jäsen 2013–
· Suomen Sotilasurheiluliiton ampumasuunnistusvaliokunnan jäsen 2003–2012
· Suomen Sotilasurheiluliiton ampumasuunnistusvaliokunnan puheenjohtaja ja

ampumasuunnistusmaajoukkueen johtaja/päävalmentaja 2013–
· Suomen Sotilasurheiluliiton varapuheenjohtaja 2016–
· Suomen Suunnistusvalmentajat ry varapuheenjohtaja 2012–2014 ja 2015–


