
Rantojen marssi 11.4. 

• Mitä: marssi Helsingin rantaviivaa pitkin sotahistoriateemalla 
 

• Missä: Luonnontieteelliseltä museolta (Pohjoinen rautatiekatu 13) Rastilaan 
 

• Milloin: yhteislähtö sunnuntaina 11.4.2021 klo 10 (jos tilanne sallii) tai yksilöinä tai pareittain joko 
samana päivänä sopivin välein tai muuna päivänä 
 

• Marssin pituus: Matka 22 km, arvioitu kesto 6 h 
 

• Mitä maksaa: 0 € 
 

• Miten ilmoittaudun: jarjesto@hrup.fi 
 

• Varustus: Säänmukainen ulkoiluasu ja omat eväät.  (Matkan varrella on kauppoja, joista voi täydentää) 
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• Luonnontieteellinen museo (Kadettikoulu) > 
https://www.luomus.fi/fi/luonnontieteellisen-museon-historiaa 

• Temppelikatu 4 (Insinööritoimisto Ratas ja SS-miesten värväys) > 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Insin%C3%B6%C3%B6ritoimisto_Ratas 

• Nervanderinkatu 11 (Sisäministeri Heikki Ritavuoren salamurha) > 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heikki_Ritavuori 

•  Ostrobotnia (Jääkärit) > https://jp27.fi/jaakarit/jaakariliikkeen-synty/  (Ensimmäinen 
kappale) 

• Paasitorni > https://www.paasitorni.fi/app/uploads/2017/01/Paasitornin-historia-
2017.pdf 

• Sodanajan naisten muistomerkki (Porthaninrinne) > 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sodanajan_naisen_muistomerkki 

• Ässärinne (JR11) ja muistomerkki 
https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84ss%C3%A4rykmentin_muistomerkki 
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• Leo Ekbergin muistomerkki (Kulosaari, Eugen Schaumannin puisto) 
https://jp27.fi/wp-content/uploads/2020/01/Parole_4_2019_Web.pdf   (s.17.19) 

• Kenraali Nenosen kotitalo (Bomansonintie 7) > 
https://issuu.com/sirkkaojala/docs/tukom1_2016_netti/24 

• Kulosaaren hautausmaa (mm. Kenraalit Heinrichs, Talvela, Poppius, Jonkka) > 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulosaaren_hautausmaa 

• Kulosaaren kartano > https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulosaaren_kartano 
• Herttoniemen kartano > https://fi.wikipedia.org/wiki/Herttoniemen_kartano 
• Laajasalon ja Tammisalon kanavat > 

http://kanaler.arnholm.nu/suomi/finland/helsingforsf.html 
• Vartiokylän linnavuori ja Viaporin maalinnoitus > 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vartiokyl%C3%A4n_linnavuori 
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HRU:n Pioneeriosasto  
Etämarssi 1.-30.4.2021 

Marssin voi suorittaa vapaavalintaisena ajankohtana 
huhtikuun aikana noudattaen alla olevia ohjeistuksia. 
Marssi sisältää valmistelutehtävien lisäksi neljä 
marssin aikaista tehtävää. Tehtävien suorittaminen 
rekisteröidään lähettämällä kuvia ja tehtävän muut 
tiedot marssin valvojalle. Kuvien kohdalla pyydämme 
mainintaa, saako niitä julkaista marssista kertovissa 
julkaisuissa. Toivottavaa olisi, että niissä olisi myös 
henkilökuvia. 
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1. Varustus 

• Säänmukainen pukeutuminen 
• Päiväreppu, jossa 

• Retkikeitin (ks. liite “Improvisoidut retkikeittimet”) 
• vettä juomiseen ja lisäksi 0,5 litraa vedenkeitto-tehtävää varten 
• muistiinpanovälineet 

• Kännykkä tai kamera kuvien ottamiseen 
• Metrin pituinen naru 
• Paljon evästä riippuen reitin pituudesta ja/tai osaston koosta 
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2. Valmistelutehtävä 

Suunnittele marssireitti, jonka pituus on noin 10 km. Pienten lasten 
kanssa reitin pituus voi olla lyhyempi. Reitiltä pitää löytyä seuraavat 
kohteet: 
• silta 
• metsäosuus 
• taukopaikka, jossa saa käyttää avotulta (esim. kaupungin yleinen 

nuotiopaikka, oman taloyhtiön grillikatos) 
• iso alue, jonne voi ryhmittää joukkueen kokoisen yksikön 

puolustukseen 
• Kohteet saavat olla missä järjestyksessä tahansa reitin varrella. 
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3. Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen: jussi.jaakkola@gmail.com ja 
aiheeksi ”Etämarssi” 
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