Lehdistötiedote 2.2.2015
Salpavaellus 2015 tarjoaa uusia kokemuksia sekä ensikertalaisille että kokeneille vaeltajille
Salpavaellus järjestetään tulevana kesänä jo 22. kerran. Tänä vuonna tapahtumaa johtaa ensimmäistä kertaa
Antti Pakkanen.
- Vaelluksen johtajana haluan olla tuomassa uutta virtaa ja näkemystä nuoren reserviupseerin
näkökulmasta. Salpavaellus on hyvä esimerkki siitä, miten nuoria reserviläisiä on tullut mukaan
toimintaan erityisesti maanpuolustusjärjestöjen kautta, Pakkanen toteaa.
Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 26.–28. kesäkuuta järjestettävän tapahtuman teemana on
vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja sen suojelijana toimii Reserviläisliitto.
Vaikka Salpavaellus on tapahtumana perinteitä noudattava, pyritään siihen joka vuosi tuomaan jotain uutta.
Kolme teemaltaan erilaista vaellusreittiä tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden tutustua, olivat vaeltajat sitten
ensikertalaisia tai kokeneita konkareita. Salpavaellus on maanpuolustustapahtuma, jonka alueen
reserviläisjärjestöt mahdollistavat. Vuoden 2015 Salpavaelluksen teemana onkin vapaaehtoinen
maanpuolustustyö ja reserviläisyys.
- Erityisesti nyt kun puolustusvoimien rahoitus on kriittisessä tilassa, vapaaehtoinen maanpuolustustyö
korostuu. Myös reserviläisten mahdollisuus kertausharjoituksiin on ollut heikolla pohjalla, joten
haluammekin reserviläisteemalla korostaa nimenomaan reserviläisten maanpuolustustahtoa sekä
halua päivittää maanpuolustustietämystään.
Pakkasen mukaan Reserviläisliiton läsnäolo tuo myös painoarvoa tapahtuman valtakunnallisuudelle ja
merkittävyydelle.
- Salpalinja itsessään on keskeinen monumentti siitä, että tahtoa puolustaa maata ja uskoa
tulevaisuuteen on ollut vaikeinakin aikoina. Siihen perinteeseen tahdomme ihmisten tutustuvan
Salpavaelluksella.
Tänä vuonna on tarjolla myös reitti, jolle voi huoletta osallistua, vaikka ei tietäisikään mitään Suomen
itärajan linnoitteesta, tai ylipäätään sotahistoriasta. Reittipäällikkö Kari Suoknuuti on suunnitellut
helppokulkuisen ”Tulikaste” Salpalinjaan -reitin synnyinmaisemiinsa Miehikkälän Salpalinja-museon ja
Miehikkälän kirkonkylän liepeille. Esiteltävät kohteet, linnoituslaitteet ovat samoja kuin muillakin reiteillä,
mutta ne käydään rauhassa ja perusteellisesti läpi. Näin työmaan suuruusluokka ja samalla myös monet
yksityiskohdat ja niidenkin tärkeys selviävät jokaiselle. Ja jos Salpalinja alkaa kiinnostaa, tämän reitin
jälkeen on helppo lähteä etsimään linnoituksesta uusia näkökulmia joko itse tutkien tai osallistumalla
vaelluksille tulevina vuosina.
Rantatien linjat – reitti, Salpa-aseman syvyys Virolahdella, on sitä mitä nimiyhdistelmässä lukeekin.
Ajatuksena on näyttää, miten Neuvostoliiton mahdollinen maahantunkeutumisyritys olisi estetty rantamaalla,
historiallisen Suuren rantatien suunnassa. Erkki Rikkolan luotsaama kahden yön reitti pureutuu 1944
tehtyyn Vaalimaan oikaisuasemaan ja tietysti välirauhan aikaiseen pääasemaan sivuten maastossa näyttäen
niiden välissä olevat monet viivytyslinjat. Vaalimaan oikaisuasemaa Hellänrannasta lähtien, nykyisen
seiskatien eteläpuolella ei ole vastaavassa mitassa aikaisemmin Salpavaelluksella esitelty. Oikaisuaseman
kestolinnoitteet nojaavat pallokorsuihin ja hirvittävään määrään lapiotyötä. Se on näkemisen arvoista.

Mukana reitillä ovat myös Salpalinjan lahtelainen ydinkaksikko, sotahistoriaopas Juha Kilpeläinen ja lähes
joka korsun kolunnut ja valokuvannut Harri Ukkonen.
Kivijärven kierros –reitti Luumäen, Lemin, Lappeenrannan ja loppuosaltaan myös Miehikkälän maisemassa
on yhdistetty linja-auto- ja patikkaretki Salpalinjan kohokohtiin. Monipuolisempaa reittiä ei Salpavaelluksen
historiasta löydy. Se pitää sisällään kaikki linnoituksen tärkeimmät elementit. Reitti on selkeästi uusi
ulottuvuus Salpavaelluksella. Kari Tahvanaisen johtaman reitin kokoontumispiste on poikkeuksellisesti
Luumäellä Taavetin lomakylässä, jonne osanottajat retken päätteeksi kuljetetaan.
Kaikkien reittien osalta tapahtuma päättyy yhteiseen maanpuolustusjuhlaan sunnuntaina 28.6. klo 13.00
Miehikkälän Salpalinja-museon pihalla. Vaelluksen yksi huipentumista on, kun vaeltajat marssivat
Sillanpään marssilaulun tahdissa juhlapaikalle ja vaellusjohtaja Antti Pakkanen ilmoittaa heidät sotilaallisesti
vaelluksen suojelijan Reserviläisliiton edustajalle.
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