
Tervetuloa Lapinjärvelle! 

Kaartin jääkärirykmentin sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus järjestetään 
12.8.2022 Lapinjärvellä. Sotilasvalan tai sotilasvakuutuksen antavat heinä-
kuussa 2022 palveluksensa aloittaneet. Tilaisuuteen osallistuu arviolta 700 
varusmiehen lisäksi kantahenkilökuntaa, varusmiesten läheisiä sekä muuta 
yleisöä. Kaiken kaikkiaan paikalle odotetaan 2000-3000 osallistujaa. 

Lapinjärvi on Itä-Uudellamaalla sijaitseva 2500 asukkaan kaksikielinen kunta. 
Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut ja hyvät edellytykset asumiselle ja yrittä-
miselle. Kunta on monin tavoin idyllinen ja se on hyvin saavutettavissa tunnin 
ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta.  

Kunta osallistuu osaltaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kehittämiseen 
ja tekee tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. Nyt järjestettävä tilai-
suus onkin mainio esimerkki hyvästä yhteistyötä. Samalla kiitän Puolustusvoi-
mia ja kaikkia tilaisuuden toteuttamiseen osallistuneita tapahtuman mahdollis-
tamisesta. 

Toivotan Kaartin jääkärirykmentin ja kaikki tilaisuuteen osallistuvat lämpimästi 
tervetulleiksi Lapinjärvelle! 

Jarkko Sorvanto 
kunnanjohtaja

Kaartin jääkärirykmentin 
sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus

Lapinjärvellä perjantaina 12.8.2022
Saapumiserä 2/2022
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Opastus P-paikoille Valtatie 6:lta. Seuraa opasteita. P-paikoilta siirrytään 
tapahtuma-alueille jalan merkittyjä reittejä käyttäen.

P1-alue täytetään ensimmäisenä, jolloin liikenne ohjataan kääntyväksi valtatie 
kuudelta. Muutoin liikenne ohjataan Lapinjärven eritasoliittymän kautta pysäköin-
tipaikoille. Ristisillantien liittymä 6-tielle on tapahtumapäivänä suljettu.

Saattoliikenne (ei pysäköintiä) osoitteessa Lapinjärventie 1. Invapysäköinti Teboilin 
alueella, Kantatie 2-3. 

Kantatie on tapahtumapäivänä suljettu liikenteeltä. Myös Lapinjärventie suljetaan 
kirkonkylässä ohimarssin ajaksi.
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Hautausmaa - Seppeleenlasku

Lukkarinpuisto - Vakuutus, kalustoesittely, lipunnosto 

Ohimarssi kulkee Kantatieltä Lapinjärventietä pitkin pohjoiseen kunnantalolle.
Siirtyminen valatilaisuudesta Lapinjärventielle ohimarssia seuraamaan tapahtuu 
Urheilupolun kevyen liikenteen väylää pitkin.  

Mariebergin urheilukenttä - Valatilaisuus

Kunnantalo - Ohimarssin vastaanottopaikka 

Ohjelma: Sotilasvakuutus ja Sotilasvala Lapinjärvellä 12.8.2022
9.30 Lipunnosto Lukkarinpuistossa
10.00 Puolustusvoimien kalustoesittely Lukkarinpuistossa aukeaa
10.00 Seppeleenlasku sankarihaudoilla
11.15 Sotilasvakuutus Lukkarinpuistossa, esilukijana Lapinjärven kun-

nanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Lempiö
12.00 Sotilasvala Mariebergin urheilukentällä, esilukijana Päivi Lempiö
13.00 Ohimarssi Lapinjärventiellä, välillä Kantatie-Koulutie, 

vastaanottopaikka kunnantalo
13.30 Kaartin soittokunta esiintyy Lukkarinpuistossa
14.30 Puolustusvoimien kalustoesittely Lukkarinpuistossa päättyy



Tietoa Lapinjärvestä:

Lapinjärvi on pian 450-vuotias, itäisen Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalla sijaitseva 
kaksikielinen kunta. Kunnan kirkonkylä on idyllinen, vanhojen rakennusten ja vehmai-
den vaahteroiden vihreä taajama. Museovirasto on listannut kirkonkylän kylänraitin 
yhdeksi Suomen merkittävimmistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä. Kylänraitilta 
löytyvät tärkeimmät palvelut, mm. kauppa, kahvila, apteekki, pankki ja rautakauppa. 
Kuntaa halkoo valtatie 6, jonka varrelta löytyy useampiakin pysähdyspaikkoja ruokailu-
mahdollisuuksin.

Kirkonkylän sydämestä löytyy kotiseutumuseo Kycklings. Vanhan tilan juuret ulottuvat 
aina 1500-luvulle saakka. Päärakennuksessa on Lapinjärven kotiseutuyhdistyksen 
ylläpitämä museo, ja kaunis pihapiiri puutarhoineen on monien tapahtumien paikka. 
Kycklings on avoinna tutustumista varten tapahtumapäivänä. 

Lapinjärvellä on sekä suomen- että ruotsinkielisten seurakuntien kirkot samalla kirkko-
maalla. Nykyiset kirkot on valmistuneet v. 1744 kaksi vuotta aiemmin palaneen kirkon 
tilalle. Isommassa ”Ruotsalaisessa kirkossa” on Lennart Segerstrålen vuonna 1948 
maalaamat lasimaalaukset. Pikkukirkko eli ”Suomalainen kirkko” on nykyisin pienem-
pien tilaisuuksien pitopaikka. Kirkkojen vieressä on palosta selvinnyt, mutta v. 1827 
Carl Ludvig Engelin suunnitelman pohjalta uudelleen rakennettu kellotapuli. 
Kirkot ovat avoinna tutustumista varten.

Kylänraitilta löytyy vanha keltainen puutalo Tarasoffi  n talo. Suojellussa rakennuksessa 
toimii mm. apteekki. Raitilla on myös useampi 1930-luvulta peräisin oleva funkkistyyli-
nen rakennus, joissa on niin liiketiloja kuin asuntojakin. 

Lapinjärven kunnantalo on rakennettu alun perin kansakouluksi v. 1876. Kunnan-
virastona rakennus on ollut vuodesta 1957. Lukkarinpuiston takana siintää mäellä 
vaaleansininen rakennus, Lapinjärven kirjasto. Alun perin maamieskoulun asuntolaksi 
rakennetussa talossa kuntalaisia palvelee nykyisin tunnelmallinen kirjasto, yhteinen 
olohuoneemme. Kirjasto on avoinna klo 10–16. Kirjastosta löytyy myös wc ja lasten 
hoitopöytä.

Kirjaston pihapiirissä sijaitsee Brofogdas, tiettävästi Lapinjärven vanhin rakennus 
1700-luvun alkuvuosilta. Kahdesta rakennuksesta yhdistetyssä talossa on Lapinjärven 
veteraaniyhdistysten ja kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä museo ja näyttelytila. 
Brofogdas on avoinna tutustumista varten klo 10–15.

Lapinjärviseura keittää soppatykillä perinteistä hernerokkaa Mariebergin urhei-
lukentällä klo 10–12 sekä Lukkarinpuistossa klo 10–16. Tarjolla on perinteisen 
rokan lisäksi myös kasvisversio. Sotilaskoti tarjoilee mm. kahvia ja munkkeja 
urheilukentällä sotilasvalan yhteydessä sekä Lukkarinpuistossa tapahtumapäi-
vän ajan. Tarjoilut ovat maksullisia.

Lapinjärven kuntaan voit tutustua tarkemmin kunnan kotisivuilla www.lapinjarvi.fi  sekä 
nähtävyyksiin ja palveluihin osoitteessa www.visitlapinjarvi.com 


