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Jääkäriperinne elää 17. Kesäyön marssin huoltopisteiden nimissä
Tuusulassa marssitaan Lockstedtin leiriltä Vaasaan!
Järjestyksessään 17. Kesäyön marssi suoritetaan Tuusulassa kesäkuun 7-8. päivinä. Marssin järjestäjät sekä
osallistujat kunnioittavat maamme itsenäisyyteen erittäin merkittävästi vaikuttaneen jääkäriliikkeen synnyn
satavuotismuistoa marssin teemassa, joka on tänä vuonna ”Jääkärien jäljillä.” Marssin huoltoetapeista kaikkiaan
kymmenen on nimetty 27. Kuninkaallisen preussilaisen Jääkäripataljoonan historian kannalta merkittävin tunnuksin.
Suomalaisen jääkäriliikkeen perustava kokous oli Helsingissä Ostrobotnialla marraskuussa 1914, ja jo helmikuussa
1915 ensimmäiset jääkärit olivat Saksassa Lockstedtissa koulutuksessa. Kolme vuotta myöhemmin jääkärit palasivat
Suomeen muodostaen juuri itsenäistyneen Suomen tasavallan armeijan rautaisen ytimen.
17. Kesäyön marssin eri reittien - 5 km, 15 km, 30 km, 40 km - huoltopisteiden tunnukset liittyvät vahvasti
jääkärihistoriaan.
Tuusulan urheilukeskus, jossa sijaitsevat lähtö ja maali on tunnukseltaan Lockstedt Lager, jääkärien
peruskoulutuspaikka.
Sotaisampaa kaikua on jo Riihikallion pisteellä, joka kantaa nimeä Eckau-Keckau, joka oli jääkärien haupitsipatterin
ensimmäinen taistelunäyttämö. Misse-joki on annettu itärintaman asemataisteluvaiheelle ja huoltopisteen osoite
on Tuusulan kirkon parkkialue. Misse-joen taisteluissa kaatui neljä suomalaista jääkäriä ja haavoittui 13.
Schmarden nykyisen Latvian alueella oli puolestaan pioneerikomppanian taistelunäyttämö ja sen piste on Öljytien
risteys Kerava-Savion kohdalla. Schmardenissa kärsittiin kahden kaatuneen ja 9 haavoittuneen tappiot. Riianlahti oli
itärintaman asemasotavaihe, jonka aikana kaatui kuusi jääkäriä ja haavoittui 26; huoltopiste on Tuomalassa.
Jääkärien Aa-joen talvitaistelut Kangal-Mangalin alueella tuo mieliin Järvenpään Rantapuiston ja Polangenin
räjähde-, pioneeri- ja ajoneuvokurssit puolestaan Ruskelan huoltopiste. Libau, nykyinen Liepaja, oli
Jääkäripataljoona 27:n jatkokoulutuspaikka ja sen nimeä kantava huoltopiste on Paijalan hautausmaan parkkialue.
Trinitatis Kirche, Kolminaisuuden kirkko Latvian Liepajassa oli pataljoonan sotilasvalakirkko ja sen tunnuskylttiä
kantaa Lahelan huoltopiste.
Pataljoona tie vei meritse Vaasaan 25. helmikuuta 1918, jossa pidettiin seuraavana päivänä JP 27:n loppuparaati.
Vaasan nimikylttiä kantaa Riihikallion koulun huoltopiste.
Kesäyön marssi suoritetaan Tuusulan kulttuurimaisemissa 7.-8.6.2014 osin yömarssina pidempien reittien osalta.
Marssilaisia tahdittaa Kellokosken orkesteri yhteislähdössä Tuusulan Urheilukeskuksessa kello 18 ja myös
marssireitin varrella.
Ilmoittautuminen 17. Kesäyön marssiin päättyy 1.6.2014.
Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä verkon kautta osoitteessa
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=946 [1].
Tervetuloa jääkärien jäljille Tuusulaan kesäkuussa!
Lisätietoja:
Marssin pääsihteeri Kristiina Slotte, puhelin 050 – 525 0022 ja Järjestelytoimikunnan johtaja Mats Fagerström,
puhelin 0400 - 437 319.
Sähköposti: kristiina.slotte(at)mpk.fi ja meo.fagerstrom@kolumbus.fi
Marssin tiedottaja Antti Kauranne, emailtoandy(at)gmail.com
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Järvenpään Reserviupseerikerhon jäsenille tärkeä lisäinfo ja pyyntö:
Marssitapahtuman toimitsijatehtäviin ilmoittautuminen ja tiedustelut 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. Järjestävä organisaatio huolehtii materiaalin kuljetukseen tarvittavista autoista.
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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