
Nuoren Kansalaisen 
turvallisuuskurssi

To 9.3. ja ti 11.4. – to 13.4.2023

Reima Härkönen

rehtori Savonlinnan Taidelukio

(kuvat Reima Härkönen)



Perusteet

• Kuuluu Savonlinnan lukioiden 
projektiviikon projekteihin

• Projektille ilmoittautunut 13 + ? 
opiskelijaa

• Harjoitusaika to 9.3, ti 11.4. – to 13.4.

• Harjoitusalueena Piispanmäen 
väestösuoja ja Tervastuvan maasto



Tällaista oli viimeksi



Tervastuvan maastoa







Johto ja kouluttajat

• Harjoituksen toteuttivat yhteistyössä Savonlinnan päivälukiot, 
Maanpuolustuskoulutus (MPK), Savonlinnan Reserviläiset ry. ja Olavin Retkeilijät 
ry.

• Kurssi on valittavissa MPK ry:n koulutuskalenterissa; 

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

• Harjoituksen johtajana lukioiden puolesta rehtori Reima Härkönen

• Harjoituksen johtajana reserviläisten puolesta Janne Kurri

• Kouluttajat lukioiden osalta: Reima Härkönen, Vesa Voutilainen ja Niina-Kaisa 
Tuorila sekä yksi ope Lyseolta

• Kouluttajat reserviläiset osalta: Ari Kantanen, Janne Kurri, Minna Niiranen, nämä 
ovat kukin vain osan aikaa mukana maastossa

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri


Perussäännöt

• Harjoitusalueella ollaan koko ajan harjoituksen kestäessä

• Alueelle ei saanut tulla ulkopuolisia (kaverit yms.)

• Lukioiden järjestyssäännöt ovat voimassa kaiken aikaa

• Siisteys 

• Harjoituksessa ollaan ”luonnon armoilla”, joten kaikilla on syytä olla 
ripaus seikkailumieltä mukana



Henkilökohtaiset varusteet

• Telttamajoitus

• Lämmintä vaatetta runsaasti mukaan, 
myös vaihtovaatteita, keli saattaa olla 
haastava

• MPK toimittaa seuraavat varusteet;
• makuupussi, makuualusta

• Suojavaatteet (maastotakki- ja housut), 
sadeviitta, poolopaita (2), lämpökerrasto 
(nallepuku), kangasvyö ja reppu



• Opiskelijan vastuulla olevat varusteet
• omat maastojalkineet ja lämpimät sukat 

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

• vesipullo, varavirtalaite kännykkää 
varten, otsalamppu, (puukko), reppu 
siviilivaatteita varten (jää 
väestösuojaan)



Muu kalusto

• puolijoukkueteltta kiinnikkeineen

• telttapohjat

• kamiina ja kamiinan jalka

• rautakanki, lapio, saha ja kirves

• telttalyhtylaatikko



Ruokailut

• Savonlinnan kaupungin ruokapalvelut toteuttivat ruoanvalmistuksen

• Ohjelmassa merkitty ruokailut
• lounaat ja päivälliset tuodaan lämpöastioissa (haetaan itse harjoitusalueelle)

• aamupalana leipää, makkaraa, juustoa, kasviksia, pikapuuroa, jogurttia, kahvia, teetä, 
mehua

• iltapalana sama kattaus sekä grillimakkaraa ja sen kasvisvaihtoehto

• jakolinjasto Tervastuvan sisätiloissa

• Ruokailut kertakäyttöastioista







To 19.3. klo 12:10 alkaen - info tulevasta, 
Taidelukio luokka 317
• orientoituminen harjoitukseen

• ilmoittautuminen MPK:n järjestelmään: 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

• huoltajien suostumuskaavakkeiden jako sekä suojavaatetuksen tilaaminen

• turvallisuusmääräysten läpikäyminen

• 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

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri


• Hallintopäällikkö Seija Hytösen 
puheenvuoro, aiheena valmius- ja 
varautumistoiminta erilaisiin 
poikkeus- ja kriisiolosuhteisiin klo 14 –
14:45



Ohjelma Ti 11.4.2023 - aamupäivä

Piispanmäen väestösuoja eli ”Lyseon 
alla oleva väestösuoja”

• opiskelijat paikalle klo 9

• klo 9 alkaen henkilökohtaisen 
suojavarustuksen vastaanotto ja 
käyttöönotto opastettuna

• turvallisuusohjeet

• lounas Lyseon lukiolla

Siirtyminen harjoitusalueelle klo 
11:45 (linja-auto ja jalkamarssi)



Harjoitusjoukko valmiina siirtymään harjoitusalueelle

Kirkkokadulla odottamassa linja-autoa Siirtyminen linja-autolla



• Pihlajanimentieltä kävellen 
Tervastuvalle, n. 800 metriä



Ohjelma ti 11.4.2023 - iltapäivä

Tervastuvan maasto

• telttaryhmäkohtaisen materiaalin jako

• perusteet telttaryhmäkohtaisesta huollosta: majoitteen pystytys, 
majoitteen lämmitys, tulivartiomiehen tehtävät, varustautuminen 
majoittumaan yön yli teltassa (kipinävuorot)

• Päivällinen

• Rastikoulutus: Kotitalouden varautuminen kriisioloihin ja liikkuminen 
ryhmässä (opettajat)

• Info alustus naisten vapaaehtoisesta varusmiespalveluksesta (Minna)

• Puuhuolto ja saunomismahdollisuus, iltapala sisällä / nuotiolla / kodassa 
(samalla opitaan avotulen teko)





Puolijoukkueteltta ja kamiina



Ke 12.4. Tervastuvan maasto - aamupäivä

• aamupala klo 8

• rastikoulutus I klo 9: pelastuslaitos, 5 rastia á 20 minuuttia 
siirtymisineen
• Sammutuspeitteen käyttö

• Jauhesammuttimen käyttö 

• Peruselvytys (ambulanssissa

• Auto-onnettomuus, kuljettaja sisällä autossa, mitä teet? 

• Haavan sidonta 

• lounas klo 11:30: hernekeitto + erikoisruokavaliot



Pelastuslaitoksen rastit

Auto-onnettomuus Sammutuspeitteen käyttö



Peruselvytys Haavansidonta



Janne tuo rokkaa 



Ti 13.4. Tervastuvan maasto - iltapäivä

• rastikoulutus II klo 12:30 - 15:  Xamk / turva-ala

• Poliisin koulutus: klo 15 – 16: Itä-Suomen poliisilaitos 

• Päivällinen

• MPK:n kurssitoiminnan esittely, savonlinnalaisten 
reserviläisjärjestöjen toiminnan esittely nuoriin kohdistuvien juttujen 
osalta, ennakkomaistiainen reserviläiskivääriammunnoista

• Iltapala ja saunomismahdollisuus



Xamkin turva-alan tradenomeiksi 
koulutettavat pitivät rastikoulusta



Poliisin rastikoulutus menossa Poliisin varusteet kiinnostivat

13.4.2022 Kurssin johtaja ja kouluttaja Reima Härkönen



Ressut infoamassa



To 13.4. Tervastuvan maasto ja lopuksi Lyseo

• aamupala klo 8

• telttaryhmäkohtaisen materiaalin huolto ja luovutus klo 9

• kadonnen henkilön etsintään liittyvä helppo harjoitus: reserviläiset 
johtavat (TÄMÄ SAATTA JÄÄDÄ POIS AJAPUUTEEN VUOKSI)

• harjoituksen purku ja siirtyminen Lyseolle (linja-auto) siten, että isomman 
tien varressa ollaan klo 10:45

Piispanmäen väestösuoja

• lounas Lyseolla

• henkilökohtaisten varusteiden luovutus, Palautekeskustelu

• harjoituksen päättäminen ja joukon kotiutus n. klo 14 mennessä





Palaute edelliseltä kerralta

• Kerätyssä opiskelijapalautteessa 
hyvinä asioina eniten korostuivat 
seuraavat, uutena opitut asiat
• puolijoukkueteltan pystytys

• teltassa yöpyminen

• kamiinan sytytys ja kipinän ylläpitäminen

• polttopuiden teko

• ”selviytyminen”



Palaute edelliseltä kerralta

• Kerätyssä opiskelijapalautteessa 
hyvinä asioina eniten korostuivat 
seuraavat, uutena opitut asiat
• puolijoukkueteltan pystytys

• teltassa yöpyminen

• kamiinan sytytys ja kipinän ylläpitäminen

• polttopuiden teko

• ”selviytyminen”

13.4.2022 Kurssin johtaja ja kouluttaja Reima Härkönen



Palaute

Kyllä Ei En osaa sanoa
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Vastasiko projekti ennakko-odotuksiasi?
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Suosittelisitko projektia vaverillesi?
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Opitko jotakin uutta ja hyödyllistä kurssin 
aikana?
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Kuinka kouluttajat onnistuivat tehtävässään?
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• Sanomalehti Itä-Savo kävi 
tekemässä toimitetun jutun 
projektistamme, sitä pääset 
lukemaan tästä linkistä
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Anna kurssille arvosana

13.4.2022 Kurssin johtaja ja kouluttaja Reima Härkönen

https://www.ita-savo.fi/paikalliset/4550210
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