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Oulun	  koulut	  muistavat	  100	  vuotta	  sitten	  alkunsa	  saanutta	  jääkäriliikettä	  
paljastamalla	  jääkäriensä	  muistolaatat	  27.11.2014	  
	  
	  
Ostrobotnian	  kokous	  marraskuussa	  1914	  
Suomen	  valtiolliseen	  itsenäisyyteen	  tähtäävät	  ylioppilasaktivistit	  kokoontuivat	  salaiseen	  
neuvonpitoon	  20.11.1914	  Helsingin	  Ostrobotnialle,	  pohjalaisten	  osakuntien	  talolle.	  Kokouksessa,	  
jonka	  eräänä	  koollekutsujana	  oli	  Pohjois-‐Pohjalaisen	  Osakunnan	  oululainen	  kuraattori	  Väinö	  Kokko,	  
päätettiin	  ryhtyä	  toimiin	  sotilaskoulutuksen	  hankkimiseksi	  suomalaiselle	  vapaaehtoisjoukolle.	  Joukon	  
tehtäväksi	  tulisi	  Suomen	  irrottaminen	  Venäjän	  yhteydestä	  ja	  itsenäisen	  Suomen	  armeijan	  
rakentaminen.	  Päätöksen	  seurauksena	  syntyi	  jääkäriliike,	  jonka	  organisoimana	  n.	  1900	  
suomalaisnuorukaista	  siirtyi	  salateitse	  Saksaan	  sotilaskoulutukseen.	  Myöhemmin	  suomalaisista	  
muodostettiin	  joukko-‐osasto	  Kuninkaallinen	  Preussin	  Jääkäripataljoona	  27,	  joka	  hankki	  vuosina	  1916-‐
1917	  sotakokemusta	  Saksan	  itärintamalla	  nykyisen	  Latvian	  alueella.	  Helmikuussa	  1918	  kotimaahan	  
palanneet	  jääkärit	  muodostivat	  puolustusvoimiemme	  rungon	  vuosien	  1918-‐1945	  neljässä	  sodassa,	  
joissa	  he	  varmistivat	  itsenäisyytemme	  toteutumisen	  ja	  säilymisen.	  	  
	  
Oulun	  koulujen	  jääkärit	  
Viime	  vuosisadan	  alussa	  Oulussa	  toimi	  neljä	  oppikoulua,	  joissa	  opiskelleista	  kaikkiaan	  46	  lähti	  mukaan	  
jääkäriliikkeeseen.	  Näiden	  koulujen	  nykyiset	  perilliset	  (Oulun	  Lyseon	  lukio,	  Oulun	  Suomalaisen	  
Yhteiskoulun	  lukio,	  Oulun	  Normaalikoulu	  ja	  Svenska	  Privatskolan	  i	  Uleåborg)	  päättivät	  parisen	  vuotta	  
sitten	  senioriyhdistystensä	  aloitteesta	  huomioida	  sopivalla	  tavalla	  Ostrobotnian	  kokouksen	  
satavuotisjuhlan	  ja	  osoittaa	  samalla	  kunnioitustaan	  koulujen	  omille	  jääkäreille	  sekä	  jättää	  jälkipolville	  
näkyvä	  muisto	  heidän	  merkittävästä	  panoksestaan	  itsenäisen	  Suomen	  puolustamisessa.	  	  Koulut	  ja	  
niiden	  seniorit	  perustivat	  vuoden	  2012	  lopulla	  yhteisen	  jääkärilaattatoimikunnan,	  joka	  päätti	  selvittää	  
koulujen	  jääkärioppilaiden	  henkilöllisyydet	  sekä	  suunnitella	  ja	  valmistaa	  heistä	  kertovat	  muistolaatat	  
kiinnitettäviksi	  koulujen	  juhlatiloihin	  Ostrobotnian	  satavuotispäivän	  tienoilla	  marraskuussa	  2014.	  
Emeritusrehtori	  Teuvo	  Laurinollin	  johtamaan	  toimikuntaan	  pyydettiin	  mukaan	  myös	  
Jääkäripataljoona	  27:n	  Perinneyhdistyksen	  Oulun	  osaston	  puheenjohtaja,	  kenraalimajuri	  Pertti	  Puonti.	  
Laatat	  tilattiin	  tarjouskilpailun	  jälkeen	  oululaiselta	  Heikkisen	  Kiviliike	  Oy:ltä	  ja	  ne	  valmistuivat	  
lokakuussa	  2014.	  	  	  	  
	  
Jääkärilaattojen	  paljastaminen	  27.11.2014	  
Paljastusjuhlat	  pidettiin	  kussakin	  koulussa	  erikseen.	  Niissä	  oli	  läsnä	  koulun	  opiskelijoiden	  ja	  
opettajien	  lisäksi	  kutsuvieraina	  koulun	  jääkärien	  omaisia	  ja	  puolustusvoimien	  edustajia.	  Ohjelmasta	  
vastasivat	  koulun	  oman	  väen	  lisäksi	  Lapin	  Sotilassoittokunta	  sekä	  mieskuoro	  Pohjan	  Laulu.	  Oulun	  
Lyseossa	  oli	  illalla	  avoimet	  ovet,	  jolloin	  kansalaiset	  saivat	  tulla	  tutustumaan	  uuteen	  jääkärilaattaan.	  	  
Päivän	  tarkempi	  ohjelma	  on	  seuraavalla	  sivulla.	  
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Jääkäriliike	  100	  vuotta	  /	  Muistopäivä	  Oulun	  kouluissa	  27.11.2014	  
	  
	  
1.	  Muistolaattojen	  paljastustilaisuudet	  
	  
	  	  	  Oulun	  Normaalikoulu	   Kaitoväylä	  7	   10.00-‐11.00	  

	  	  	  Svenska	  Privatskolan	  i	  Uleåborg	   Sepänkatu	  7	   10.00-‐11.00	  
	  
	  	  	  Oulun	  Lyseo	   Kajaaninkatu	  3	   13.30-‐14.30	  

	  	  	  Oulun	  Suomalainen	  Yhteiskoulu	   Maunonkatu	  1	   13.30-‐14.30	  
	  
	  
2.	  Seppeleenlasku	  jääkärimuistomerkillä	  Vaaran	  puistossa	  klo	  15.30-‐15.45	  
	  
Jääkäriperinneyhdistyksen	  ja	  koulujen	  edustajat	  
	  
	  
3.	  Avoin	  esitelmätilaisuus	  Norssin	  jääkäreistä	  16.15-‐17.00	  
	  
FL	  Markku	  Kuorilehto	  (Heinätorin	  seurakuntatalo,	  Aleksanterinkatu	  7)	  
	  
	  
4.	  Avoimet	  ovet	  yleisölle	  Oulun	  Lyseolla	  18.00-‐20.00	  
	  
Mahdollisuus	  tutustua	  uuteen	  jääkärien	  muistotauluun	  ja	  entisiinkin	  muistotauluihin	  sekä	  seurata	  
Lyseon	  taiteiden	  illan	  esityksiä.	  	  
	  
	  
Lisätietoja:	  
	  
Teuvo	  Laurinolli	  
040	  7353	  746	  
teuvo.laurinolli@gmail.com	  
	  
	  


