JUKAJÄRVEN 70-VUOTISJUHLAMARSSIN OSALLISTUJAINFO
KÄVELYKIERROKSILLE OSALLISTUVILLE
Tapahtuman osallistujien terveysturvallisuudesta huolehtimiseksi
•
•
•
•

Jokainen osallistuja vastaa omalta osaltaan turvallisuudesta osallistumalla marssille vain terveenä.
Jos tunnet itsesi sairaaksi, älä osallistu (myös jos olet juuri sairastanut koronan)!
Jos käytössäsi on säännöllinen lääkitys (esim. astmalääkitys) ota se marssille mukaan.
Lataa ennen tapahtumaa matkapuhelimeesi 112 sovellus.

Saapuminen Immolaan
Omalla autolla kulkeville on opastus Immolan lentokentälle valtatie 6:lta liittymästä 68 (Ruokolahti/Puumala). Pysäköinti tapahtuu Immolan lentokentällä (Linkokivenkatu Imatra), Immolan alueella liikenteenohjaajat ohjaavat pysäköinnin.
Niemilammen avustetulle kierrokselle saapuville on osoitettu oma alue pysäköintialueelta (kts. kartta 1).

Yleistä
Sotilaskoti palvelee marssimatkojen maalialueella Niemilammella klo 10.00 - 20.00. Maksutapana pyydämme suosimaan korttimaksua, käteinenkin käy.
Bajamajat on sijoitettu pysäköinnin ja maalialueen yhteyteen.
Maalialueella on tarjolla kaikille tapahtumaan osallistuville keittoruokailu sekä mahdollisuus paistaa makkaraa huomioiden vallitsevat ruoho- ja metsäpalovaroitukset.

Kävelykierrokset
Avustetulle Niemilammen kävelykierrokselle osallistuville tarjotaan tuki Niemilammelle siirtymiseen ja
siellä marssitapahtuman seuraamiseen. Osallistujat pääsevät nauttimaan keittoruoasta ja samanhenkisestä seurasta.
Omatoimiselle Niemilammen kävelykierrokselle osallistuvat saavat kartan ilmoittautumispisteellä ja pääsevät siirtymään jalkaisin Niemilammelle. Siellä mahdollisuus marssitapahtuman seuraamiseen, keittoruoasta ja samanhenkisestä seurasta nauttimiseen.
Immolan historiakävelykierrokselle ilmoittautuneet liikkuvat Rajamuseon oppaiden johdolla Immolan
lentokentän ympäristössä ja tutustutaan samalla alueen historiaan. Kävelykierroksen varrella on etenkin
sotahistoriallisia kohteita sekä Tuntemattoman Sotilaan kuvauspaikkoja. Reitti kulkee pääsääntöisesti
metsäpoluilla ja kierros alkaa pysäköintialueen ilmoittautumisalueelta.
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Varustus
•
•
•
•

Jokaisella osallistujalla tulee olla mukana puhelin. Suojaa puhelin sadesäällä vedenpitävällä pussilla.
Varaa tapahtumaan säänmukainen ulkoiluvarustus ja hyvät jalkineet.
Varaa mukaasi riittävästi juomaa. Maalialueella poiketessa voit täydentää vettä.
Ota mukaan mahdollinen henkilökohtainen lääkitys.

Immolan Rajamuseo
Immolan Rajamuseo (Kivikatu 1, Imatra) palvelee lauantaina 3.9.2022 Jukajärven 70-vuotisjuhlamarssin
aikaan. Rajamuseo esittelee Rajavartiolaitoksen historiaa. Museon näyttely nykyisissä tiloissa on marssipäivänä avoinna viimeistä kertaa.
Siirtyminen marssin p-paikalta Rajamuseolle järjestäjien kyyditsemänä (kts. kartta 1) tai omalla autolla
Petsamon kautta Immolan Rajamuseon pysäköintialueelle.

Turvallisuus ja tapahtuman säännöt
Tapahtumaan osallistutaan omalla vastuulla. Osallistuminen hyvässä rajahengessä, toisia kunnioittaen.
Tapahtumaan osallistujien tulee pysyä merkityllä reitillä.
Ensiapu- ja evakuointiryhmät toimivat pysäköintialueen sekä maalialueen yhteydessä.
Niemilammen omatoimiselle kävelykierrokselle osallistuvien tulee seurata etenemistään kartasta, näin
saat tarvittaessa hälytettyä avun nopeimmin oikeaan paikkaan. Osallistujille jaettavassa kartassa on ensiavun puhelinnumerot.
Mikäli omasi tai toisen osallistujan vointi heikkenee tai tapahtuu loukkaantuminen, tulee olla välittömästi
yhteydessä tapahtuman ensiapuun.
Immolan lentokentällä on viitoitetut alueet siirtymisiä varten, joissa saa kulkea. Muutoin lentokenttäalueella kulkeminen on kiellettyä.
Ampuma-aseen tuominen Jukajärven marssille ei ole ampuma-aselain (1/1998) 106 a §:n perusteella
mahdollista. Alkoholia ei saa käyttää eikä tuoda tapahtumaan. Edellä mainituista havainnoista osallistuja
poistetaan tapahtumasta.
Lisää marssiohjeita osoitteessa: www.raja.fi/jukis-70
TERVETULOA MARSSITAPAHTUMAAMME MUKAAN!
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