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Tervetuloa Lappeenrantaan, 
rakuunoiden kaupunkiin

Etelä-Karjalalle on suuri kunnia, että 
maanpuolustusjärjestöjen edustajat 
kokoontuvat maakuntamme keskuskau-
pungissa, Lappeenrannassa, josta on 
hyvää vauhtia kehittymässä valtakunnal-
lisesti tunnettu tapahtuma- ja kongressi-
kaupunki. 

Varuskuntakaupunkina Lappeenran-
ta muistetaan erityisesti rakuunoistaan, 
joiden perinnettä ylläpitää edelleen 
muun muassa maineikas Rakuunasoitto-
kuntamme. 

Vaikka Lappeenranta on tänään toi-
senlainen varuskuntakaupunki kuin 
rakuunoiden aikana, Maasotakoulu täy-
dentää ja monipuolistaa erinomaisen 
hyvin mainettamme yliopisto- ja kor-
keakoulukaupunkina. Puolustusvoimat 
onkin kaupungin tärkeä yhteistyökump-
pani.

Lappeenrannan kasvoilta voitte lukea 
Suomen ja rajaseudun historian vaihei-
ta. Varsinkin historiallinen linnoitus on 
kiehtova käyntikohde, samoin alun perin 
ratsuväelle rakennettu ja poikkeukselli-
sen hyvin säilynyt Rakuunamäki. 

Etelä-Karjalassa ja Lappeenrannassa 
maanpuolustushenki on syvään juurtu-
nutta ja maanpuolustusjärjestöjen väki 
sitoutunutta ja aktiivista. Vuosittain jär-
jestetään muun muassa maanpuolus-
tukseen liittyvää koulutusta vapaaeh-
toisvoimin. 

Voinkin tyytyväisenä todeta, että 
maaperä juhlaliittokokouksenne järjes-
tämiselle on otollinen ja Lappeenrannan 
kaupunki tukee tapahtumaanne omalta 
osaltaan. 

Toivotan maanpuolustusjärjestöjen 
edustajille mielenkiintoista tapahtumaa 
Lappeenrannassa. Olette lämpimästi 
tervetulleita perinteitään kunnioitta-
vaan ja kehittyvään kaupunkiimme jat-
kossakin.

KIMMO JARVA
Lappeenrannan kaupunginjohtaja
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Autovakuutus  
vuodeksi nyt

-50%

Tiesitkö, että Reserviläisliiton jäsenenä saat etuja useimmista vakuutuksis-
tamme. Soita 0303 0303 tai käy konttorissamme, niin kerromme lisää.

Tarjous on voimassa 31.12.2016 asti. Etu koskee uusia ja toisesta yhtiöstä 
siirtyviä autovakuutuksia, kun myös liikennevakuutus siirretään OPhen. 
Edun saa yksityiskäyttöisiin henkilöautoihin ja se on ajoneuvokohtainen. 
Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutus-
ryhmästä OPssa. Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy.

Lue lisää ja osta vakuutus osoitteessa op.fi/auto

30124813_Reservil_autovakuutus_A5.indd   1 14.10.2016   14.44
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MAASOTAKOULUN JOHTAJAN TERVEHDYS 

JALUSTINTUNTUMALLA -TAPAHTUMAAN 
18.-21.11.2016

Tervetuloa vapaaehtoisten maanpuolus-
tusjärjestöjen yhteiseen liittokokousta-
pahtumaan Lappeenrantaan. Tapahtu-
ma kunnioittaa jo nimellään ratsuväen 
perinteitä. 

Vaikka Uudenmaan Rakuunapatal-
joona Lappeenrannassa lakkautettiin 
itsenäisenä joukko-osastona vuonna 
1989, on Maasotakoulu ja sen edeltäjät 
vaalineet rakuunoiden perinteitä kunni-
alla. 

Maasotakoulusta muodostui viime 
vuoden alussa liioittelematta Suomen 
suurin johtajakoulu. Maasotakoulussa 
koulutetaan lähes kaikki maavoimien 
reserviupseerit Haminassa Reserviup-
seerikoulussa ja Hattulassa Panssari-
koululla. Sen lisäksi kaikki maavoimien 
ammattisotilaat opiskelevat Maasota-
koulussa, jossa he saavat valmiudet toi-
mia sodan ajan johtajina. Tämän lisäksi 
maavoimien tutkimus- ja kehitystyö on 
keskitetty Maasotakouluun. Myös maa-
voimien tärkeimmät harjoitukset johtaa 
Maasotakoulu. Koulun henkilöstö onkin 
nyt juuri parhaillaan Lapissa, Rovajärvel-
lä toimeenpanemassa maavoimien vai-
kuttamisharjoitusta.

Täällä Lappeenrannassa toiminta pai-
nottuu ammattisotilaiden koulutukseen. 
Meillä opiskelevat niin nuoret aliupsee-
rit ja kadetit kuin kokeneemmat soti-
lasmestarit ja sotatieteen maisteriopis-
kelijat. Lappeenranta ja sen ympäristö 
perinteineen tuleekin hyvin tutuksi kai-
kille maavoimien ammattisotilaille.

Suomen puolustusratkaisun keskeise-
nä perustana on pysynyt yleinen asevel-
vollisuus, joka sitoo kaikki suomalaiset 
ainutlaatuisella tavalla mukaan maan-

puolustukseen. Vahva maanpuolustus-
tahto näkyy Suomen nuorisossa. Va-
rusmiespalvelus on hyvässä maineessa. 
Suomalaista asevelvollisten koulutusta 
arvostetaan niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin. Puolustusvoimat ja vapaaeh-
toiset maanpuolustusjärjestöt toimivat 
yhteisessä rintamassa isänmaan turval-
lisuuden varmistamiseksi. Niin myös eri 
maanpuolustusjärjestöt toimien samalla 
kentällä - jalustintuntumalla.

Tapahtuman ohjelma on korkeatasoi-
nen. On hienoa, että maapuolustusjär-
jestöt ja Te, hyvät osallistujat, toimitte 
isänmaan kansalaisten turvallisuuden 
eteen. Toivon, että teette kokouksissan-
ne viisaita päätöksiä, jotka omalta osal-
taan lisäävät yhteistä turvallisuutta.  

Toivotan kaikille mielekästä tapahtumaa 
Lappeenrannassa.

JALUSTINTUNTUMALLA!
ASKO MUHONEN
Eversti
Maasotakoulun johtaja
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Suomen maanpuolustuksen kulmakivet 
perustuvat yleiseen asevelvollisuuteen 
ja reserviläisiin pohjautuviin sodan ajan 
joukkoihin sekä kansalaisten luottamuk-
seen olemassa olevaan järjestelmään. 
Tämä perusta mahdollistaa koko Suo-
men puolustamisen sekä kansalaisten 
vahvan sitoutuneisuuden isänmaan tur-
vallisuuden ylläpitämiseen. Sitoutunei-
suus ja tahto yhdistettynä ajanmukai-
sella suorituskyvyllä on pohja joka antaa 
parhaan vakuutuksen itsenäisyydestä 
pian satavuotiaalle isänmaallemme.

Vapaaehtoisella maanpuolustuksella 
on keskeinen rooli kyvyn ja tahdon yl-
läpitämisessä. Järjestökenttämme laaja 
toiminta sitouttaa kansalaiset kokonais-

turvallisuutemme kehittämiseen ja an-
taa edellytykset ylläpitää omaehtoisesti 
reserviläisen tietoja ja taitoja. Myös 
naisten rooli on merkittävä kansalaisten 
turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen 
edistäjänä. Edunvalvonnan yhteistä vies-
tiä tarvitaan niin resurssi- kuin lainsää-
dännöllisissä kysymyksissä.

Tänä viikonloppuna Lappeenrantaan 
kokoontuu 19. - 20.11.2016 viisi valta-
kunnallista maanpuolustusjärjestö pitä-
mään omat kokouksensa. Viikonloppuna 
pidetään Suomen Reserviupseeriliiton 
liittokokous, Reserviläisliiton, Maanpuo-
lustusnaisten Liiton ja Reserviläisurhei-
luliiton syyskokoukset sekä Maanpuolus-
tuskiltojen liiton liittovaltuuston kokous. 

Pauli Mikkola 
puheenjohtaja 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Kaarina Suhonen
puheenjohtaja
Maanpuolustusnaistenliitto ry

Mikko Savola
puheenjohtaja
Reserviläisliitto ry

Hyvät maanpuolustajat

JALUSTINTUNTUMALLA
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Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun 
ohjelmassa on runsaasti yhteistä ohjel-
maa mm. iltajuhla lauantai-iltana sekä 
sunnuntaina järjestettävät jumalanpal-
velus, lippulinna ja -kulkue sekä valta-
kunnallinen maanpuolustusjuhla.

Kokoukset pitävät sisällään merkittäviä 
henkilövalintoja, järjestöpoliittisia linja-
uksia ja vahvaa tulevaisuuteen suuntaa-
vaa katsetta. Nyt jos koskaan yhteiselle 
maanpuolustusaatteelle on tilausta ja 
tarvetta ja tilausta.

Lämmin kiitos yhteisen 
tapahtumamme järjestäjille. 
Toivotamme onnistunutta ja 

mieleenpainuvaa kokousviikonloppua 
kaikille osallistujille!

Tor-Erik Lindqvist
puheenjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

Mikko Halkilahti
puheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto ry
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Tervetuloa Lappeenrantaan 
maanpuolustajat!

Olemme erittäin iloisia saadessamme 
todella edustavan otoksen suomalaisia 
maanpuolustajia maakuntamme kes-
kuskaupunkiin, Lappeenrantaan.

Lappeenrannan valikoituminen liit-
tokokouspaikkakunnaksi ei ollut sat-
tumaa. Kuten tapahtuman nimestäkin 
voi päätellä, kaupunki on tunnettu ra-
kuunoistaan. Lappeenrannan historia 
leiri- ja varuskuntapaikkakuntana ulot-
tuu 1600-luvulle saakka. Tänä päivänä 
perinteitä jatkaa Maasotakoulu. Yli 600 
henkilöä työllistävän maavoimien puo-
lustushaarakoulun pääpaikka sijaitsee 
kaupungissamme.

Lappeenranta ja koko maakuntamme 
Etelä-Karjala sijaitsee ns. painopiste-
suunnassa. Viime sotien keskeisiä taiste-
lupaikkoja, joissa itsenäisyytemme säi-
lyminen 1944 ratkaistiin, sijaitsee näillä 
kulmilla. Rajaa on siirrelty ja verta vuo-
datettu näillä seuduilla satojen vuosien 
ajan. Tänä päivänä, hybridisodankäyn-
nin aikana, potentiaalinen vihollinen on 
muuttanut muotoaan. Se ei välttämättä 
vyöry tankeillaan ennalta arvattavasta 
ilmansuunnasta, vaan milloin mistäkin 
- megabitteinä hyperavaruudesta tai 
palstamillimetreinä sanomalehtien pals-
toilta.

Venäjän läheisyys näkyy Lappeenran-
nan päivittäisessä elämässä - enimmäk-
seen positiivisessa mielessä. Kansainvä-
linen yliopistokaupunki on vireä idän ja 
lännen välisen kaupan ja muun kanssa-
käymisen keskus. Valtaosa Suomen ja 

Venäjän välisestä rajaliikenteestä tapah-
tuu Etelä-Karjalan kautta. Raja on myös 
merkittävä työllistäjä. Kaakkois-Suomen 
rajavartiosto ja Imatralla sijaitseva Raja- 
ja merivartiokoulu ovat Maasotakoulun 
ohella tärkeitä yhteistyötahoja meille 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön pa-
rissa toimiville.

Jalustintuntumalla liittokokousta-
pahtuma kokoaa Etelä-Karjalaan satoja 
maanpuolustusaktiiveja. Usean liiton yh-
teinen viikonloppu on hyvä näyte yhteis-
työn voimasta. Suomen suurimat maan-
puolustusjärjestöt: Reserviläisliitto ja 
Suomen Reserviupseeriliitto saavat yh-
dessä Maanpuolustuskiltojen ja Maan-
puolustusnaisten sekä Reserviläisurhei-
luliiton kanssa järjestää kokouksensa 
erittäin merkittävissä puitteissa. Reser-
viläisliitolle valitaan uusi puheenjohtaja, 
mahdollisesti tehdään merkittäviä muu-
toksia liiton sääntöihin. Myös muissa lii-
toissa tehdään tärkeitä päätöksiä.

 Vapaaehtoisella maanpuolustustyöl-
lä on kaksi tärkeää tehtävää. Ensinnä-
kin: ylläpitää ja kehittää kriisitilanteissa 
tarvittavaa osaamista - jotta olisimme 
valmiimpia, jos niitä taitoja tarvitaan. 
Toiseksi: ylläpitää, lisätä ja tehdä tun-
netuksi maanpuolustustahtoa - jotta 
Suomessa ja muuallakin tiedettäisiin, 
että tarvittaessa olemme valmiit puo-
lustamaan maatamme, tulipa mahdolli-
nen vihollinen mistä suunnasta tahansa. 
Ennalta ehkäisyksi - jotta niitä taitoja ei 
koskaan tarvittaisi.
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Isänmaallisuutemme ei ole ketään 
vastaan eikä se ota keneltäkään mitään 
pois. Olemme iloisia itsenäisestä Suo-
mesta, kannamme leijonaa kokardis-
samme ja Suomen lippua maastopuvun 
olkavarressa isänmaamme tunnuksina. 
Ollos huoleton, poikas valveil’ on.

Nauttikaa kävelyetäisyydellä sijaitse-
vista kokoustiloista ja iltajuhlapaikasta, 
tutustukaa mahdollisuuksien mukaan 
kaupunkiin ja iloitkaa yhdessä paikal-
le saapuneiden satojen ja taas satojen 
maanpuolustajien kanssa. Hyödyllistä ja 
mukavaa viikonloppua toivottaen,

JOONAS GRÖNLUND VELI-MATTI KESÄLAHTI
puheenjohtaja puheenjohtaja
Etelä-Karjalan reserviläispiiri ry  Etelä-Karjalan reserviupseeripiiri ry

SEURALAISOHJELMA 19.11.2016  

Lappeenranta tutuks siullekkii
Tarinoita kelmikaupungist ja vähä 
muustakii Hetti Tikan seuras.
Yhdistetty bussi- ja kävelykierros 
Lappeenrannan keskustassa ja 
Linnotuksessa. Lähtö hotelli 
Lappeen alakerrasta klo 13.00. 
Kesto n. 1,5 h. 

Päiväkahvit Kahvio Majurska. 

Maksu infopisteessä hinta 20,00 euroa.
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Jalustintuntumalla Lappeenrannassa

PERJANTAI 18.11.

17.00  RUL hallitus ja MPKL hallitus, Sokos Hotel Lappee 
17.00  MNL hallitus, Rakuunamäki
20.00  Kaupungin vastaanotto kutsuvieraille, Raatihuone

LAUANTAINA 19.11.

09.00  Resul, hallitus, Lappee
10.00  Aliupseerien Huoltosäätiön kokous
11.00  Resul, syyskokous, Lappee
13.00  RUL liittokokous, Valtuusto-sali, Kaupungintalo
12.00  RES, puheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelu, Kaupunginteatteri
13.30  RES syyskokous, Kaupunginteatteri
13.00  MNL syyskokous, Lappee
13.30  MPKL, liittovaltuuston kokous ja seminaari, Rakuunamäen auditorio
13.00  Seuralaisohjelmaa 
19.00  Iltajuhla, Urheilutalo

SUNNUNTAI 20.11.

10.00 Jumalanpalvelus, Lappeen Marian kirkko
 Lippumarssi ja seppeleenlasku sankarimuistomerkille
12:00 Kahvi- ja virvokebuffet Lappeenranta-salin lämpiössä (maksullinen)
13.00 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, Lappeenranta-sali, kaupungintalo
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1  ASIAKASPALVELUKESKUS WINKKI 
 (Lappeenranta customer service) 
 Villimiehenkatu 1  |  p. 05 616 2220, winkki@lappeenranta.fi

2  PÄÄKIRJASTO   
 Valtakatu 47  |   www.lappeenranta.fi/palvelu

3  LAPPEENRANTA SALI (concert & congress hall) 
 Villimiehenkatu 1  |  www.lappeenranta.fi

4  MYLLYSAAREN PERHEPUISTO (family park) 
 Myllysaari  |  www.lappeenranta.fi 

5  ETELÄ-KARJALAN MUSEO (museum) 
 Kristiinankatu 15  |  www.lappeenranta.fi/museot

6  ETELÄ-KARJALAN TAIDEMUSEO (museum) 
 Kristiinankatu 8–10 | www.lappeenranta.fi/museot

7  RATSUVÄKIMUSEO (museum) 
 Kristiinankatu 2  |  www.lappeenranta.fi/museot

8  WOLKOFFIN TALOMUSEO (museum) 
 Kauppakatu 26  |  www.lappeenranta.fi/museot 

 ETELÄ-KARJALAN LIITTO (regional council) 
 Kauppakatu 40 D  |  www.ekarjala.fi

 S-MARKET SAMMONLAHTI (supermarket) 
 Orioninkatu 2

4  AMARILLO (restaurant, bar, nightclub) 
 Valtakatu 33  |  www.raflaamo.fi/fi/amarillo

12  COFFEE HOUSE 
 Kauppakeskus Armada, Kauppakatu 29–31

13  PRISMA (department store) 
 Puhakankatu 9–11

14  EMOTION (cosmetics)  
 Kauppakeskus Armada, Kauppakatu 29–31 
 Kauppakeskus IsoKristiina, Brahenkatu 5

15  SAVONLINJA (bus charter services) 
 Ratakatu 23  |  Ajurinkatu 10  |  www.savonlinja.fi

16  NITRO ID (advertising agency) 
 Kristiinankatu 11  |  www.nitroid.fi

17  KEHRUUHUONE (restaurant, cultural centre) 
 Kristiinankatu 20  |  www.kehruuhuone.fi

18  LOAS – LAPPEENRANTA STUDENT  
 HOUSING FOUNDATION  
 Laserkatu 1C  |  www.loas.fi

19  SAIPA (ice hockey) 
 Kisakatu 9  |  www.saipa.fi

20  LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTO (dance school) 
 Suvorovinkuja 3  |  www.lprto.fi

21  LIIKUNTAKESKUS LEHMUS (gym) 
 Valtakatu 51  |  www.lehmus.fi

22  SYKE GYM KESKUSTA (gym) 
 Kauppakatu 66  |  www.sykegym.fi

23  SYKE GYM SKINNARILA (gym) 
 Technopolis ovi C3  |  www.sykegym.fi

24  LPRINT (printing works) 
 Ratakatu 41  |  www.lprint.fi

 FOREVER HUHTINIEMI (gym) 
 Pelitie 36, 53810 Lappeenranta

 TEATTERI (theatre) 
 Lappeenrannan kaupunginteatteri, Kauppakeskus     
 Kesäteatteri, linnoitus, Kristiinankatu 2 B 
 www.lprteatteri.fi

 UIMARANTA / UIMAHALLI (beach / pool)  
 www.lappeenranta.fi/palvelut

 MATKAILUNEUVONTA (tourist information) 
 Kauppakeskus IsoKristiina, Brahenkatu 1 
 www.visitlappeenranta.fi

ekarjala.fi
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Verkkokaupasta
nyt liput helposti  

ja edullisesti!

S U O M E N  E L Ä M Ä N M A K U I S I N 
B U S S I Y H T I Ö

1 €ALK.

15

25

avoimet ovet

Tervetuloa tutustumaan kaupungin palveluihin ja  
toimintaan, kaupungintaloon sekä kaupungin johtoon!

Kaupungin

keskiviikkona 31.8.2016
Avoimet ovet

Kaupungintalo

klo 8–16 Asiakaspalvelukeskus Winkki  
avoinna ma, ti, ke ja pe klo 8–16, to 8–17, 
Avoimien ovien päivänä klo 8–17,  
kaupungintalo, 1. kerros

klo 10–15, 01. kerros 
Joukkoliikenteen Waltti-matkakortin 
esittelyä! Kaksi yhden hinnalla -palvelu-
linjalipukkeita jaossa päivän aikana Waltin 
joukkoliikenneständillä ja Winkissä. Lipuke 
voimassa 30.9. asti. 

klo 10–10.30 Kaupungintalon kierros 
Lähtö 1. kerroksen aulasta 

klo 12–12.30 Kaupungintalon kierros 
Lähtö 1. kerroksen aulasta 

Kierrokset juontaa markkinointi- ja asiakas-
palvelupäällikkö Mirka Rahman ja kaupun-
gintalosta kertoo tapahtumateknikko Tero 
Mäkelä. 

Kierrosten ohjelma: 
1. kerros, Asiakaspalvelukeskus Winkki: 
asiakasneuvontakoordinaattori Sari Joro-
nen esittelee Winkin palveluja. 

4. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuo-
neeseen tutustuminen. 

01. kerros, Lappeenranta-salin esittely ja 
valo-show. 

Kierroksille osallistuneille jaetaan Lappeen-
ranta-kassit ja kahviliput Ritva Lohkon Kan-
salaistorin kahvikioskille. Kaupunki tarjoaa 
kahvit ja Ritva Lohko piparin. 

klo 11–12 Kahvit kaupungin johdon kanssa 
kahvikioski Ritva Lohkolla Kansalaistorilla. 
Keskustelua kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan 
ja muiden kaupunkikonsernin viranhaltijoi-
den kanssa. 

Kahvikioski palvelee klo 10–15. 

www.visitlappeenranta.fi

Matkailuneuvonta palvelee/
Tourist Info at your service
Kauppakeskus IsoKristiina 

Brahenkatu 1   
ma–pe/Mon–Fri 10–17, 

la/Sat 10–16

lappeenranta@gosaimaa.com 
www.gosaimaa.com

Ohjelma (Jatkuu kartan puolella, 
muutokset mahdollisia)

1
2

3
4

5

1. Hotelli Lappee
2. Kaupungintalo
3. Rakuunamäki

BUSSIAIKATAULU

ILTAJUHLA
La 19.11. Hotelli Lappee – Urheilutalo – Hotelli Lappee
 klo 18.20 alkaen
 paluu juhlan päätyttyä

VALTAKUNNALLINEN MAANPUOLUSTUSJUHLA
Su 20.11. Kaupungintalon alakerta – Rautatieasema
 heti juhlan jälkeen
Sunnuntain kuljetukseen rautatieasemalle ilmoittauduttava ennakkoon infopis-
teeseen. Matkatavarat linja-autoon sunnuntaina 09.00 – 09.30. Auto on hotelli 
Lappeen ala-ovella.

4. Urheilutalo
5. Raatihuone



VIRKISTY KYLPYLÄLOMALLA
Sukella Holiday Club -maailmaan, hemmottele itseäsi kylpylän lämmöllä,  
rentoudu aktiviteettien parissa ja nuku yösi ylellisesti kylpylähotellissa tai  
loma-asunnossa.  
 
Rentouttavan loman vietät mm. Saimaalla, Caribiassa, Tampereen Kylpylässä,  
Katinkullassa, Kuusamon Tropiikissa, Saariselällä ja Sallassa. 
 
Valitse kohteesi ja varaa kylpylälomasi jo tänään!
 
Katso kauden parhaat lomatarjoukset holidayclub.fi 
tai soita 030 68 600, ma–pe 8–18, la 10–15
 

Puheluiden hinnat 030-numeroihin:  Lankapuh: 0,0828 €/puh + 0,07 €/min. Matkapuh: 0,0828 €/puh + 0,17 €/min.
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Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry, MPKL

LIITTOJEN ESITTELYT

PERUSTETTU 1963 

JÄSENMÄÄRÄ 9 kiltapiiriä, 80 jäsenkil-
taa, joilla on 90 paikallisosastoa, jäsen-
yhdistysten jäsenmäärä 15000

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT           
MPKL on valtakunnallinen keskusjär-
jestö, joka on jäsenyhdistystensä eli kil-
tojen edunvalvoja. Liitto tukee ja ohjaa 
kiltojensa toimintaa ja luo killoille val-
takunnallisesti toimintaedellytykset. Lii-

ton tarkoituksena on kasvattaa, edistää, 
ylläpitää ja kehittää kansalaisten maan-
puolustustahtoa, -tietoutta, -harrastusta 
ja -taitoja. MPKL:n periaatteisiin on sen 
perustamisesta lähtien kuulunut, että jä-
seneksi voivat liittyä sotilasarvoon, ikään 
tai sukupuoleen katsomatta vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta kiinnostu-
neet kansalaiset. 
NETTISIVUT www.mpkl.fi 

Maanpuolustusnaisten 
Liitto ry, MNL

PERUSTETTU 2004

JÄSENMÄÄRÄ 2300

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT
Liiton tehtävänä on naisten maanpuo-
lustustahdon vahvistaminen, lisätä nais-
ten maanpuolustustietoja ja -taitoja, 
vahvistaa naisten henkistä ja fyysistä 
kuntoa.
Liiton toiminta-ajatuksena on kouluttaa 

ja kannustaa naisia selviytymään arjen 
häiriötilanteista sekä valmentautumaan 
kriisi- että poikkeusoloihin. 
NETTISIVUT 
www.maanpuolustusnaistenliitto.fi
FACEBOOK 
www.facebook.com/Maanpuolustus-
naistenLiittoRy
TWITTER twitter.com/MnlRy

VIRKISTY KYLPYLÄLOMALLA
Sukella Holiday Club -maailmaan, hemmottele itseäsi kylpylän lämmöllä,  
rentoudu aktiviteettien parissa ja nuku yösi ylellisesti kylpylähotellissa tai  
loma-asunnossa.  
 
Rentouttavan loman vietät mm. Saimaalla, Caribiassa, Tampereen Kylpylässä,  
Katinkullassa, Kuusamon Tropiikissa, Saariselällä ja Sallassa. 
 
Valitse kohteesi ja varaa kylpylälomasi jo tänään!
 
Katso kauden parhaat lomatarjoukset holidayclub.fi 
tai soita 030 68 600, ma–pe 8–18, la 10–15
 

Puheluiden hinnat 030-numeroihin:  Lankapuh: 0,0828 €/puh + 0,07 €/min. Matkapuh: 0,0828 €/puh + 0,17 €/min.
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Reserviläisliitto ry, RES

Päätoimintamuotoja ovat ammunta, 
urheilu ja liikunta, maanpuolustustah-
don hyväksi tehtävä työ, veteraanituki 
ja erilainen koulutus. Reserviläisliitto on 
jäsenenä lakisääteisessä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksessä (MPK), jonka 
vapaaehtoiskouluttajista noin puolet on 
Reserviläisliiton jäseniä.
NETTISIVUT www.reservilaisliitto.fi 
FACEBOOK 
www.facebook.com/reservilaisliitto 
TWITTER @reservilaiset

Reserviläisurheiluliitto ry, 
RESUL

PERUSTETTU 1970

JÄSENET 4 liittoa ja 38 piiriä, jossa hen-
kilöjäseniä yhteensä noin 82 000 
Reserviläisliitto ry ja sen piirit (18), Suo-
men Reserviupseeriliitto ry ja sen piirit 
(20), Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja 
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT         
Reserviläisurheiluliitto on jäsenyhdis-
tystensä liikunta- ja urheiluliitto. Sen 

tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistys-
tensä jäsenistön peruskuntoa ja kehittää 
jäsenyhdistystensä jäsenistön maan-
puolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta 
erityisesti sotilasluonteisen urheilun ja 
liikunnan avulla. 
Nettisivut www.resul.fi 

PERUSTETTU 1955. Reservin Aliup-
seerien Liitto ry perustettiin 17.4.1955, 
vuonna 1995 nimi muuttui Reserviläis-
liitto ry:ksi.

JÄSENMÄÄRÄ 42 jäsenyhdistystä, jotka 
ovat järjestäytyneet 18 maakunnalliseen 
reserviläispiiriin. Jäsenyhdistyksissä on 
jäseninä noin 36000 henkilöä.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT           
Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää 
reserviläisten kenttäkelpoisuutta sekä 
suomalaisten maanpuolustustahtoa. 
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Suomen Reserviupseeriliitto, RUL

PERUSTETTU 1931

JÄSENMÄÄRÄ 315 jäsenyhdistystä, 20 
reserviupseeripiiriä. Jäsenyhdistyksissä 
on noin 27000 henkilöä. 

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT         
Suomen Reserviupseeriliitto on reser-
viupseerien valmiuksia kehittävä toi-
minnallinen ja aatteellinen maanpuolus-
tusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan 
yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. 

Liiton tehtävänä on mm. Ylläpitää ja 
kehittää reserviupseerien sotilaallisia 
tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta 
sekä kykyä toimia erilaisissa sodan ajan 
ja poikkeusolojen tehtävissä, vaikuttaa 
maanpuolustusedellytysten parantami-
seksi sekä kohottaa kansalaisten maan-
puolustustahtoa ja – tietoutta sekä toimi 
reserviupseerien, reserviupseeriyhdis-
tysten ja -piirien yhdyssiteenä.

NETTISIVUT www.rul.fi
FACEBOOK 
www.facebook.com/reserviupseeriliitto
TWITTER 
http://twitter.com/reserviupseeri
INSTAGRAM: reserviupseeriliitto 
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Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla
Lappeenranta 20.11.2016

Jääkärimarssi Rakuunasoittokunta
säveltänyt Jean Sibelius johtaa musiikkimajuri Riku Huhtasalo

Avaussanat Puheenjohtaja Mikko Halkilahti
 Suomen Reserviupseeriliitto ry

Savo-karjalainen maisema Rakuunasoittokunta
säveltänyt Anssi Tikanmäki johtaa musiikkimajuri Riku Huhtasalo

Juhlapuhe Puolustusvoimain komentaja
 Kenraali Jarmo Lindberg

Suomalaisen ratsuväen marssi Rakuunasoittokunta
30-vuotisessa sodassa, trad. johtaa musiikkimajuri Riku Huhtasalo

Lappeenrannan kaupungin Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
tervehdys Heikki Järvenpää

Öitsit Kansantanssiryhmä Kimurantti
koreografia Elssa Antikainen ohjaa Merja Skyttä
 Nuorisoseura Rajan Nuoret

Palkitsemiset Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara
 Maanpuolustusmitalitoimikunta

Päätössanat Puheenjohtaja Mikko Savola
 Reserviläisliitto ry

Maamme laulu Yleisö ja Rakuunasoittokunta

Ohjelman juontaa pj. Joonas Grönlund, Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry

Lippulinna Liittojen kokoustapahtumassa 
20.11.2016
 

Lappeen Marian kirkkoon sisälle viedään Suomenlippu ja 
Maanpuolustusliittojen liput.

Kirkossa opastus.
Piirien- , yhdistysten ja kerhojen lipuille varattu säilytys kirkosta.
Pääovesta sisälle (varuskunnan puoleinen ovi) eteisessä opastetaan viemään liput 
morsiushuoneeseen (ent. asehuone).
Huonetta valvotaan myös Sankarihaudalla käynnin ajan.
 
Jumalanpalveluksen jälkeen lippulinna kootaan Marian aukiolla 
Lappeen kirkon edustalla.
 
MARSSIJÄRJESTYS:
Perinne ratsukot, Suomenlippu, Maanpuolustusliittojen liput, Piirien liput ja
Yhdistysten sekä Kerhojen liput.
 
LIPUNKANTAJIEN VARUSTUS:
Tumma puku, tumma päällystakki,  mustat käsineet ja tumma päähine.
 
MARSSIREITTI:
Marian aukiolta kirkon vieritse sankarihautausmaalle, jossa lippulinna sijoittuu 
sankarimuistomerkin Gallerian puoleiselle sivukäytävälle.
Seppeleenlaskun jälkeen lippulinna poistuu muodossa Gallerian puoleisesta 
portista Kauppakadun jalkakäytävälle.
Marssii Kauppakadun jalkakäytävää alaspäin muuntajakopin kohdalle josta 
puistokäytävää pitkin kohti kirkkoa ja marssi päättyy Marian aukiolle.
 
Suomenlipun ja liittojen lippujen kantajat toimittavat liput maanpuolustusjuhlaan.
 
Jumalanpalvelus alkaa klo 10:00 joten liput tuotava kirkkoon ennen sitä.
Toimituksen arvioitu  päättymisaika klo 11:00
 
Lippulinnan johtajana toimii Fredrik Söderlund
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PE 18.11. KANSALAISTORI 
Jouluvalot syttyvät keskustassa
Klo 17-19  Joulupukki ja Muori Kansalaistorilla 
Klo 17.50  Joululaulu, Sonja Salla 
Klo 17.55 Kaupungin joulutervehdys,
 Kaupunginvaltuuston pj. 
 Heikki Järvenpää
Klo 18.00 SUURI MUSIIKKI-ILOTULITUS, SkyStar Oy

LA 19.11. KAUPPATORI
Kauppatorilta– ja hallista kauden tuotteet ja 
kahvikioskeista jouluiset tarjoukset.
Klo 10-12  Joulupukki ja Muori Kauppatorilla 
Klo 10-12  Koira-ajelua 
Klo 11  Lapsikuoro Sävelsiipi 
Klo 12  10M-kuoro 
Klo 10- Joulupuuroa myytävänä/
 MuonaMikko Tmi

Magic by 
Christmas – joulun taikaa

www.lakesry.fi 
www.facebook.com/LakesRy

LA 19.11. KANSALAISTORI
Klo 12-14 Joulupukki ja Muori Kansalaistorilla 
Klo 13 10M-kuoro

LA 19.11. KAUPPAKESKUS 
ISOKRISTIINA
Klo 10-16 Etelä-Saimaan piste: 
 Tutustu ajankohtaisiin tilaustarjouksiin
 ja tee lehtitilaus, vaikkapa joululahjaksi. 
 Osallistu tapahtuma-arvontaan. 
 Raatimiehen piha 1. krs
Klo 13.30  Lapsikuoro Sävelsiipi, Brahen piha, 1. krs 
Klo 14-15 Joulupukki ja Muori IsoKristiinassa
 Etelä-Saimaan pisteella
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RES- ja RUL -jäsenkorteilla 
polttoainealennusta kaikilta 
St1-asemilta ja miehitetyiltä 
Shell-asemilta.
Tankkaa ja tue järjestöjen toimintaa.



Suomen seurallisin kaupunki
Tervetuloa palveltavaksi!

Tuutha sie vastakii!

Matkailuneuvonta Brahenkatu 1  lappeenranta@gosaimaa.com
Kauppakeskus IsoKristiina Puh.  05 667 788  www.gosaimaa.com


