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Perusteet

• Kuuluu projektiviikon projekteihin, 
kurssisuoritus ”osaaminen arjessa”

• Projektin valitsi 40 opiskelijaa, 28+12

• Harjoitusalueena Tervastuvan maasto

• Harjoitusaika 8.4. klo 8:30 – 10.4. n. 
klo 16

• Kattava vakuutusturva kaiken aikaa 
voimassa

• Harjoituksen aikana käytössä 
puolustusvoimain ajoneuvo











Johto ja kouluttajat

• Harjoituksen toteuttavat yhteistyössä Savonlinnan päivälukiot, Savonlinnan 
Reserviläiset ry. ja Maanpuolustuskoulutus ry. (MPK)

• https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98984/

• Harjoituksen johtajana lukioiden puolesta Reima Härkönen, p. 044-4174550

• Harjoituksen johtajana reserviläisten puolesta Heikki Pulkkinen p. 0400-455578

• Opiskelijoiden ohjeistus Reiman ja muiden opettajakouluttajien kautta

• Kouluttajat lukioiden osalta: Reima Härkönen, Vesa Voutilainen, Minna Niiranen 
ja Niko Holopainen

• Kouluttajat reserviläiset osalta: Heikki Pulkkinen kokoaa nämä

https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98984/




Perussäännöt

• Harjoitusalueella ollaan koko ajan harjoituksen kestäessä

• Alueelle ei saa tulla ulkopuolisia (kaverit yms.)

• Lukioiden järjestyssäännöt ovat voimassa kaiken aikaa

• Siisteys



Ma 25.3. infon sisältö

• Varusteiden esittely + vaatekokojen määrittely (lista)

• Huoltajan suostumus alle 18-vuotiaan osallistumiselle MPK:n koulutustilaisuuteen 
(34)

• Kurssi-ilmoittautumiset MPK:n kurssirekisteriin

• Erikoisruokavaliot (lista)

• ohjeet itse tuotavista varusteista; omat maastojalkineet (kumisaapas ja 
villasukka), käsineet, lämmintä kerrastoa suojavaatetuksen alle, vaihtovaatteita, 
varavirtalaite kännykkää varten, otsalamppu sekä pesuvälineet (paikalla myös 
sauna) ja mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet, vesipullo



Varusteet

• Olemme siis ”luonnon armoilla” 
telttamajoituksessa

• Lämmintä vaatetta runsaasti mukaan, 
myös vaihtovaatteita, jos sade yllättää

• MPK toimittaa seuraavat varusteet;
• Lämmin makuupussi, makuualusta, 

suojavaatteet (maastopuku SA-05), pipo, 
sadevaateet



• Opiskelijan vastuulla olevat varusteet
• omat maastojalkineet (kumisaapas + 

villasukka), lämpimät vaatteet 
suojavaatteiden alle (kerrasto, villapaita 
yms.)., vaihtovaatteet, pesuvälineet 
(paikalla myös sauna), mahdolliset 
henkilökohtaiset lääkkeet

• vesipullo, varavirtalaite kännykkää varten, 
otsalamppu, (puukko), reppu



Ruokailut

• Ohjelmassa merkitty ruokailut
• lounaat ja päivälliset tuodaan 

lämpöastioissa tai tehdään paikan päällä 
kenttäkeittimellä (ti lounas)

• aamupalat leipäpohjaisia, kahvit , teet, 
halukkaat voivat tehdä trangialla puurot 
(opastus tähän annetaan ma-iltana)

• Iltapalat nuotiomakkaraperiaatteella + 
leivät yms.

• Ruokailut kertakäyttöastioista ja nämä 
ovat harjoitusalueella valmiina

• Vesipullo oltava jokaisella ja 
hommaamme vettä isommissa astioissa 
harjoitusalueelle, jokainen huolehtii 
omasta vedensaannistaan, ruokailujen 
yhteydessä myös mehua tarjolla



Ohjelma 8.4.2019

• Ilmoittautuminen ja varustaminen Piispanmäen väestösuojassa (Lyseon ”alla”) klo 8:30, 
suojavarustus jaetaan väestönsuojan sisäänkäynnin luona (Ari, Reima, Vesa)

• k-johtaja Janne Laineen puheenvuoro klo 10, aiheena valmius- ja varautumistoiminta 
erilaisiin poikkeus- ja kriisiolosuhteisiin

• turvallisuusmääräysten läpikäyminen ja orientoituminen harjoitukseen klo 10:45

• lounas klo 11:45 Lyseolla

• siirtyminen harjoitusalueelle klo 12:30 linja-autolla, linja-autoon mennessä otetaan 
makuupussi + makuualusta

• majoitteen pystyttäminen ja varustautuminen majoittumaan yön yli teltassa

• Päivällinen n. klo 18 (kalakeitto)

• puuhuollon varmistaminen ja iltapala nuotiolla, samalla opitaan avotulen teko

• tulivartiomiehen tehtävät –koulutus ja vuorojen laatiminen (teltoittain vastuut) sekä 
rastikoulutuksena trangia, ensiside ja myrskylyhty (reserviläiset hoitavat teltoittain)



Ohjelma ti 9.4.2019

• Varustarkastus, ilmoittautuminen aamupalalle klo 8 (teltoittain vastuut) ja aamupala

• toimintarastit klo 9 (pelastuslaitos), á 20 minuuttia siirtymisineen, 
• Sammutuspeitteen käyttö (Vesa)
• Jauhesammuttimen käyttö (Vesa)
• Peruselvytys (ambulanssissa) (Reima)
• Auto-onnettomuus, kuljettaja sisällä autossa, mitä teet? (Niko)
• Haavan sidonta (Minna)

• lounas klo 11:30, reserviläiset valmistavat paikan päällä kenttäkeittimellä hernekeiton, 
osana koulutusta tutustua kenttäkeittimen toimintaan

• kouluttajien oma koulutus tai poliisin rastit klo 12:30 alkaen, pyritän saamaan paikalle 
poliisiajoneuvokin (Musta-Maija)

• Tulenteko luonnossa –koulutus n. klo 14:30, mallinnetaan tervaksen etsiminen + 
sytyttäminen





• päivällinen n. klo 18 (kinkkukiusaus)

• Iltakokoontuminen
• MPK:n kurssitoiminnan esittely

• savonlinnalaisten reserviläisjärjestöjen toiminnan esittely nuoriin kohdistuvien juttujen osalta

• Minnan alustus naisten vapaaehtoisesta varusmiespalveluksesta (Minna on taidelukion yo ja 
nyt kouluavustajana, sotilasarvoltaan kersantti)

• ennakkomaistiainen reserviläiskivääriammunnoista (kysellään innokkuudet ja kurssi 
järjestetään tarvittaessa toukokuussa 2019)

• iltapala: keep it simple



Ohjelma ke 10.4.2019

• Varustarkastus, ilmoittautuminen aamupalalle klo 8 (teltoittain vastuut) ja 
aamupala

• toimintarasti klo 9
• Yhteiskoulutuksen kadonneen etsiminen –koulutus, kadonnut henkilö lähialueella ja 

avorivissä etsitään vihjeitä ja toivon mukaan löydetään henkilö

• lounas klo 11:30 

• harjoituksen purku, majoitusvarusteiden huolto ja siirtyminen Lyseolle (linja-auto)

• suojavarustuksen varusteiden huolto ja luovutus

• palautekeskustelu

• harjoituksen päättäminen ja joukon kotiutus



To 11.4. – pe 12.4.2019

• Olemme harjoituksessa 24/7 –periaatteella ja siksi nämä päivät 
vapautuvat teille


