KOTISEUTUHARJOITUS
LAHTI 2019
26. – 29.9.2019

Lahden ja Hollolan alueella järjestetään syyskuun lopussa ensimmäinen uusimuotoinen Kotiseutuharjoitus. Nimen LAHTI19 saanut harjoitus toimii valtakunnallisen Kotiseutuharjoitus-konseptin keskeisenä pilottiharjoituksena. Harjoituksen tarkoituksena on testata harjoitusmuotoa sekä löytää parhaita käytänteitä, ja
sen järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Hämeen maanpuolustuspiiri.
Harjoituksen johtaa Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Matti Eskola.
Kotiseutuharjoitus LAHTI 19:een osallistuvat alla olevat kurssit.

Harjoituksen johdon kurssi 26.-29.09.2019 (2200 19 13176)
Harjoituksen valmistelut ja johtaminen.
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99465/

Arjen turvallisuuskurssi 27.-29.09.2019 (2200 19 13110)
Kurssin jälkeen osallistujat hallitsevat arjen turvallisuuden perusteet sekä tuntevat kyberturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden perusasiat.
Kurssinjohtaja Hanna Pohjantuli, hanna.pohjantuli@pp.inet.fi, 0400 991405
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96260/

HF/VHF/UHF radioasemakurssi 27.-29.09.2019 (2200 19 13185)
Kurssi tarjoaa mahdollisuuden päästä tutustumaan radioaseman perustamiseen ja radioamatöörilaittein sekä harrastajavoimin toteutetun varaviestiverkon toimintaan. Kurssilla perustettavan pienimuotoisen varaviestiverkon tarkoitus on antaa esimerkki mahdollisuudesta varmentaa ja täydentää jo olemassa olevia viestijärjestelmiä vapaaehtoisin voimin. Kurssilla myös testataan radioalan harrastajien sitoutumista yhteiskunnan
toiminnan turvaamiseen poikkeusoloissa ja kehitetään heidän valmiuksiaan toimia kyseisissä tehtävissä.
Kurssinjohtaja Esko Sutela, esko.sutela@gmail.com 045 357 1150.
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99515/

Naisten maasto- ja turvakurssi 27.-29.09.2019 (2200 19 13109)
Vahvistaa osallistujan kykyä selviytyä erilaisissa luonnonolosuhteissa, sekä kerrata
arjenturvallisuuteen liittyviä asioita.
Kurssinjohtaja Jaana Kettunen, jaana.kettunen@live.fi 040 7456760
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96268/

Sotilaskotityö maastossa 27.-29.09.2019 (2200 19 13180)
Koulutettavat opastetaan käytännön sotilaskotitoimintaan maastossa. kenttäleipomon
toimintakuntoon laittaminen, munkkien valmistus maasto-olosuhteissa, leipomon pakkaaminen kuljetusta ja säilytystä varten. Myyntityö maastossa; kassatoiminnot, myynti
ja myyntipaikan vaatimukset. Sotilaskotiauton käyttö; hygienia, pakkaaminen, tyhjentäminen ja puhdistus.
Kurssinjohtaja Anja Rehula, anja.rehula@gmail.com 0400 492416
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99474/

Sotilaskotityö tutuksi 28.09.2019 (2200 19 13181)
Koulutettavat tutustuvat sotilasjärjestöön ja sotilaskotitoimintaan: - sotilaskotityö harrastuksena.
Kurssinjohtaja, Anneli Ståhl, annelis.stahl@gmail.com 0400 172 233
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99475/

Lääkintäkurssi 28.-29.09.2019 (2200 19 13191)
Kurssin jälkeen kurssilainen tuntee tavat, joilla auttaa eteen tulevissa onnettomuus
sairaskohtaus tilanteissa. Osaa tyrehdyttää verenvuodot, sitoa haavat, lastoittaa
murtumat ja antaa elvytystä.
Hallitsee perusensiavun antamisen.
Kurssinjohtaja Reijo Juvonen, repe.juvonen@outlook.com 040 5793463
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99555/

ja

Etsinnän peruskurssi VAPEPA 28.09.2019 (2200 19 13187)
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee tavallisimmat maastoetsintämenetelmät ja osaa toimia niissä etsijänä. Kurssi sisältää n. 4 h teoriaopetusta ja 4h etsintämenetelmien harjoittelua maastossa.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka pystyvät liikkumaan maastossa normaalisti.
Kurssinjohtaja, valmiuskouluttaja Pasi Murto, pasi.murto@phnet.fi 040 6636555
Linkki ilmoittautumiseen
https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/99553/

Lapset kriisissä – kuinka kohdata ja tukea lasta? 28.-29.09.2019 (2200 19 13182)
Koulutetaan osallistujia kohtaamaan lapsi erilaisissa kriiseissä.
Yhteyshenkilö NVL:n Hämeen ANK: Pirkko Lokinperä,
pirkko.lokinpera@kolumbus.fi 050-5571717 Kouluttajat Pelastakaa Lapset ry:stä, yhteyshenkilö Anna Mikkonen, anna.mikkonen@pelastakaalapset.fi

Tervetuloa Kotiseutuharjoitukseen!
Terveisin harjoituksen johtajan apulainen
Aarne Kumpulainen p. 050 462 0735 aarne.kumpulainen@mpk.fi

