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Arvoisat Jäsenet ja Hyvät Yhteistyökumppanit 

17. KESÄYÖN MARSSI TUUSULASSA 7.–8.6.2014 

 
  
Vielä runsas viikko aikaa ilmoittautua mukaan marssimaan! 
  
Porvoon Reserviupseerikerholla on tavoitteena saada osallistujia tai jopa joukkue 
kasaan tähän perinteiseen marssitapahtumaan. 
Aiemmasta poiketen kerho ei pysty tukemaan osallistumismaksuissa (yhdistyksenä 

emme saaneet Porvoon kaupungin tukea), mutta se ei lienee este osallistumiselle.  
Osallistumismaksu on 40 euroa henkilöltä. 
  
Kätevimmin ilmoittaudut mpk-linkin kautta (alla), mutta voit myös lähettää 

ilmoittautumistietosi (joukkue) (mahdollisimman pian, viim.1.6.) Juha Liukkoselle. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: juha.liukkonen@nesteoil.com p.050 4584 864, Juha 
lähettää kootut ilmoittautumiset MPK:lle. 

Mikäli olet jo ilmoittautunut (PRUK ry jäsen) niin laitathan ystävällisesti paluuviestinä 
tiedon allekirjoittaneelle! 

 
Lue seuraavan osion alta lisätietoa marssista! 
  
HUOM: 
7-8.6. la-su  Kesäyön marssitapahtuma Tuusulassa.  Vapaaehtoisia toimitsijoita tarvitaan paljon! 
Tehtäviin osallistuvat saavat rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.  
  
Ilmoittautuminen ja tiedustelut marssitapahtuman toimitsijatehtäviin mahdollisimman pian: Esko 
Sarkanen, esko.sarkanen(at)saunalahti.fi tai 0400 – 474 799. Esko ilmoittaa osallistujamme kootusti 
MPK:lle.   
Järjestelyissä tarvitaan toimitsijoita etupäässä erilaisiin huoltotehtäviin.  
Auttavia käsiä tarvitaan jo pe 6.6. mm. pöytien siirtoon Ilmatorjuntamuseolta Tuusulan urheilukeskukseen 
jäähallille, jolloin kokoonnumme jäähallille klo 13.  
  
La 7.6. toimitsijoita tarvitaan urheilukeskuksen jäähallille jo klo 09, vaikka marssijat lähtevätkin liikkeelle 
vasta illalla klo 18.  
Toimitsijoita tarvitaan aina sunnuntaiaamuun saakka. Pisimmän 40 kilometrin marssijat ovat oletetusti 
maalissa  
su 8.6. klo 04.   
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TOIMITSIJA- JA HUOLTOTEHTÄVIIN VOIT OSALLISTUA SOPIVAKSI KATSOMASI AJAN YHDESSÄ TAI 
USEAMMASSA JAKSOSSA joko perjantain iltapäivällä, lauantaina aamu- tai iltapäivällä tai illalla tai yön yli 
sunnuntaiaamuun tai sunnuntaiaamuna erikseen. 

  
Lisätietoja marssista: 

KESÄYÖN MARSSI vie tänä vuonna Tuusulaan, ”jääkäreiden jäljille”.  
Marssin reitit kulkevat kulttuurihistoriallisissa maisemissa Tuusulanjärven rantoja 

seuraillen Tuusulan ja Järvenpään alueella, reitinvalinnasta riippuen poiketen myös 
Keravan puolella. 
Marssimaan voi lähteä kuka tahansa ystävän, perheen, työporukan, joukko-osaston 
tai muun ryhmän kanssa.  
Tapahtumassa on valittavissa neljä eri sarjaa:  
henkilökohtainen sarja ja perhesarja sekä sarjat siviili- ja sotilasjoukkueille.  
Marssille ovat tervetulleita kaikki etukäteen ilmoittautuneet Suomen kansalaiset ja 

ulkomaalaiset. 
  
Valittavien marssireittien pituudet ovat 5, 15, 30 tai 40 kilometriä.  
Osallistumismaksu on 40 euroa henkilöltä. Alle 15-vuotiaat voivat osallistua 
perhesarjaan maksutta aikuisen seurassa.  
Marssille lähtö tapahtuu  klo 18.00 Tuusulan urheilukeskuksesta. 
  
MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS MPK järjestää tapahtuman nyt kolmatta 

kertaa.  
Marssin toteuttajina ovat Keski-Uudenmaan maanpuolustusjärjestöt yhdessä 

puolustusvoimien, Jääkärisäätiön, Tuusulan kunnan, Järvenpään ja Keravan 
kaupunkien sekä lukuisten eri sidosryhmistä ja järjestöistä tulevien vapaaehtoisten 
toimijoiden kanssa. 
  
  
Marssille voi ilmoittautua kätevästi internetin kautta osoitteessa (mikäli PRUK jäsen 
ilmoittaudut linkin kautta niin laitathan siitä paluuviestinä tiedon myös 
allekirjoittaneelle!) 

https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=946 

Lisätietoja 17. Kesäyön marssista 

http://kesayonmarssi.fi/ 

  
Käytännön järjestelyjen takia ilmoittautuminen sulkeutuu 1.6.2014. 
  
  
Maanpuolustusterveisin 
Juha Liukkonen 

PRUK ry sihteeri 
Juha.liukkonen@nesteoil.com 
  
PRUK ry 
Kerhon puheenjohtaja:            Sihteeri: 
Erkki Naumanen                   Juha Liukkonen 
puh.044 3508 928                 puh.050 4584 864 
erkki.naumanen[at]kolumbus.fi    juha.liukkonen[at]nesteoil.com 

www.pruk.fi      FACEBOOK >> 

seuraa ilmoittelua sivuiltamme! 
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