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MPK yhteistyökumppanina Luumäellä
Salpavaellus presidentti Svinhufvudin kotikonnuilla
Presidentti Pehr Evind Svinhufvudin kotitalo Kotkaniemi Luumäellä on 25. Salpavaelluksen
keskus. Viikko jälkeen juhannuksen samottavan vaelluksen kolme reittiä päättyvät Kotkaniemen
pihapiirissä pidettävään avoimeen maanpuolustusjuhlaan.
Kunnostettu Kotkaniemi, presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo, avautuu yleisölle toukokuussa.
Kotkaniemi sijaitsee reilun puolen kilometrin päässä Salpalinjan pääasemasta. Saman verran on
matkaa Toikkalan etuasemaan. Käytännössä Kotkaniemi on keskellä Salpa-asemaa. Ukko-Pekan
kerrotaan välirauhan aikana usein kävelleen katsomaan linnoitustöiden edistymistä. Hän oli
ihastellut työn jälkeä.
Salpavaellus tuo luonnollisesti esiin itsensäisyysmies, presidentti Svinhufvudin ja samalla koko
Suomen itsenäisyyshistoriaa. Erityisesti se kuuluu vaelluksen päätösjuhlassa 1.7. klo 13.
Mutta Salpavaellus tuo esiin vahvasti suojeluskuntahenkisen ja hyvänä ampujana tunnetun
presidentti Svinhufvudin harrastusta tarjoamalla kaikille vaeltajille mahdollisuuden ”Ukko-Pekka”
–ammuntaan.
Tähtäimessä Salpalinja - pää- ja oikaisuaseman parhaita paloja Virolahdella -reitillä ammutaan
perinnekivääreillä Multasillan metsästysampumaradalla Miehikkälässä. Ukko-Pekaksi kutsuttu
pystykorvamalli on yksi perinnekivääreistä.
Kahdella muulla reitillä ”Ukko-Pekka” -ammunta toteutetaan sovellettuna nykyaikaisilla,
puolustusvoimien käytössä olevilla ympäristöystävällisillä eko-harjoitusaseilla.
Salpavelluksen 2018 reittitiedot ja kuvaukset löytyvät salpavaellus.net –sivustolta.
Maanpuolustusjuhla
Salpavaellus päättyy Kotkaniemen pihapiirissä järjestettävään maanpuolustusjuhlaan. Siihen
vaeltajat marssivat Faitterit-soittokunnan kajauttaman Sillanpään marssilaulun tahdissa. Vaeltajat
ottaa vastaan MPK:n toiminnanjohtaja, prikaatikenraali evp Pertti Laatikainen. Hän pitää myös
puheen. Juhlan juontaa Salpalinja- ja Kotkaniemi-opas Risto Häkämies.
Maanpuolustusjuhla on avoin myös yleisölle. Kotkaniemen sisätiloihin vaeltajat eivät ehdi tutustua,
kuin halutessaan vasta juhlan ja kenttälounaan jälkeen; siksi sisätiloihin oikeuttava lippu ei sisälly
vaelluksen hintaan. Tähtäimessä Salpalinja –reitin osallistujat lähtevät kenttälounaan jälkeen heti

kohti Virolahtea. Sen sijaan yleisölle Kotkaniemen sisätilat ovat auki 1.7. klo 9. alkaen.
Opastukseen oikeuttava sisäänpääsymaksu on viisi euroa / hlö, eläkeläisiltä kolme euroa.
Kotkaniemen pihatilat eivät mahdollista autojen pysäköintiä. Yleisöä varten Salpavaellus järjestää
sununtaina klo 9. alkaen maksuttomat siirtokuljetukset niin Kotkaniemen museolle kuin
maanpuolustusjuhlan seuraajille kauempana olevilta parkkipaikoilta ja takaisin. Pysäköintialueet
ovat aikanaan nähtävissä salpavaellus.net –sivuilta. Ja sitten tapahtumapäivänä niille on tietysti
opastus.
Reittien tarkempi sisältö ja hinnat löytyvät www.salpavaellus.net –sivustolta. Ilmoittautuminen
reiteille on tehtävä MPK-järjestelmään 13.6.2018 mennessä. Tämä siksi, että jokaiselle vaeltajalle
ehditään kaikki tarpeellinen tilata ajoissa.
Salpavaelluksen päätöspisteenä oli 23. kertaa Miehikkälän Salpalinja-museo. Vuonna 2017
tapahtuma keskitettiin Virolahden Harjuun. Ja nyt Luumäen Kotkaniemi on antanut
reittisuunnitteluun paljon lisää uusia mahdollisuuksia ja erilaista nähtävää.
MPK:lla myös juhlavuosi
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä ( MPK) pyydettiin vuonna 2018 järjestettävän 25:nnen
Salpavaelluksen suojelijaksi. Mutta MPK ei pelkästään siihen tyytynyt, vaan tarjoutui myös
tekijäksi, toimijaksi Salpavaellus-organisaation rinnalle.
- Myös MPK juhlii tänä vuonna toimintansa 25. merkkivuotta. Nyt onkin luontevaa yhdistää voimat
ja MPK:n olla mukana Salpavaelluksen suojelijana ja yhtenä järjestäjänä, MPK:n toiminnanjohtaja,
prikaatikenraali evp Pertti Laatikainen sanoo.
- Salpalinja rakennettiin 1940-luvulla torjumaan ulkoista uhkaa ja puolustuksemme lukoksi. Se
on maanpuolustustahtomme muistomerkki, joka osoittaa hienolla tavalla arvostusta Salpalinjan
linnoittajaveteraaneille ja kaikille sotiemme veteraaneille.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää vuosittain lähes 2 000 kurssia, joihin osallistuu yli
50 000 henkilöä. MPK tuottaa yhteiskunnalle turvallisuutta koulutuksiin osallistuvien tietoina,
taitoina ja toimintakykynä.
Erilainen kokemus
Toiminnanjohtaja Laatikaisen mielestä Salpavaellus on hieno osoitus Luumäen Reserviupseerien,
Luumäen Reserviläisten, Virolahden ja Miehikkälän Reserviupseerien, Kaakonkulman
Reserviläisten, Salpalinjan Oppaiden ja puolustusvoimien yhteistoiminnasta.
- MPK:n Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri liittyy mielellään tähän järjestäjien joukkoon nyt ja
tulevina vuosina. Kannustan samalla kaikkia MPK:n koulutuksissa mukana olleita osallistumaan
nyt Salpavaellukselle.
Vuonna 2018 yksi MPK:n toiminnan painopisteistä on reserviläisten ja muiden suomalaisten
fyysisen kunnon kohottaminen Lisää liikettä -hankkeen myötä.

- Salpavaellus on meille jokaiselle hieno ja erilainen liikuntatapahtuma, jonka voi kokea yhdessä
niin vaeltamalla kuin erilaisissa toimijatehtävissä. Siitä syntyy kaikille miellyttävä Salpavaelluskokemus, Laatikainen vakuuttaa.
MPK:n mukaantulo Salpavaellukselle tarkoittaa pieniä muutoksia aiempaan. Ilmoittautuminen
reiteille ja toimitsijoiksi tapahtuu MPK:n järjestelmän kautta ja se edellyttää sinänsä helppoa
kirjautumista. Reitit ovat omia kurssejaan, jotka asevelvollisikäisille merkitsevät myös
kertausharjoituspäiviä. Ohjeet ja kaikki tarvittava tieto myös lasten osallistumisesta löytyy edelleen
Salpavaelluksen nettisivuilta salpavaellus.net.

Lisätietoja Salpavaelluksesta: www.salpavaellus.net, vaelluskuvia sen kuvagalleriassa
Tietoa ja kuvia Salpalinjasta: http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2016/01/salpalinja-lyhyesti-javalokuvia.html
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