
dell sen kerran, kun olrmme
iääkäriprikaat n Ki lan yh-
desså Jääkär prikaatin kanssa

lärjestämällä pernnepyörärnars-
s lla Vaasasta Sodankylään vuon
na 2004, olimme ensikerta a s a.

Kuultuarnme, että sama marss lär-
jestettäisi n nyt kahdeksan vuotta
myöhemmin uudestaan, tällä ker-

taa Sodankylästä Vaasaan, o|mme
heti valmirna ähtemään mukaan.

Saavuimme Sodankylään maa-
nanta - ltana ja rankan juna- la
bussimatkan lå keen meidät ha-

ettr n suoraan rentouttavaan sau-
naiJtaan lääkär pnkaatin rantasau-
naan. lnnokkaiden kanssapolki-

lo den isäks meitä tervehti infer-
naal nen määrä hyttysiä kuu em-
ma huippumäärä myös pohlo sen

mittare lla arvioiden. Huomasim
me heti, että marssin huo losta la
muonituksesta vastaisivat samat
henk löt kuin edell selläk n kerral-
la, loten nämä as a1 a nakin sulur-
sivat re ssun aikana.

sdJnd ld .neidar ']ahtyåån Jäå-
känprikaatin Kil an sihteeri Pekka
He kk lä nakitt meidät taas kirloit-
ta maan jutun marssista Etupyö
rad'l ld tdr a \ertaa err.r-e eoes
ehtineet jäädä ensin k inni luvatto-
masta iltavapaasta. Koska jääkärit
eivät juuri arkarle, aikaa lutun toi-
mittamiseen annettiin ruhtinaa li-
set kaksi pä vää marssin päättymi-
sen lä keen

Irnen ensinnai.,en ma'ssi-
ddrrL.l mä.ss [åstyä v et'nrre
yön v ihtyisässä ke rta ush a rJoitus-
hotell ssa, jossa oli ti avat la peh-
"reåI PUrt dl MdlLddr ldtvrlla-
vat varusteet aina pitk ä ka sare ta
-nyölen odott vat l'vvassa or "'-
ryÄrc)>d vd, urLrt,u)) >)o

Aamu a ko varuskunnan mait-
tavalla aamra sella, jonka 1älkeen
lähd mme valitsemaan tulevren
päivien tärkeimmän työvä ineen
elr poll upyo å.r. Saavu,mne oai-
ka e v imersten loukossa, eikä si-
ten ollut suuri yllätys, että meil
le ei ollut enää tarJol a uudempra
pehmeämpiä satu o ta takamus
saatta s siis olla hieman hellä alku-
päivinä. Huolto o I tehnyt jälieen
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hyvää työtä: pyörien kumit olivat
l.ivil ovat Ja 

(etlLt 'dsvdllu. Oli sel-

vdd, elld vdr Jslprs n tån-ä .ers\u ei

tulisi kaatumaan.
Kaikki oi va mista la siirry m-

me ma tta''l.rattorrr'ld odottdnaa 1

majuriJar Haav sto'r rrar s:rläs(yå
Joulseldn penn.]eauLrolle. Jdäkdri-

prikaat n komentala everstr Pette-
r Koskinen lähti myös saattamaan
joukkoa ensimmäiselle etap le v r

taviivaisine pyöräilykypärineen.
5adekrn ma ttor odottaa alkamis-
taan marssikäskyyn la nä n sirs

myös Esteri läht saatr le. Lämpöt -

Ian o lessa +T3 astetta Ja marss -

vauhd n vähän päälle saman luke-
man tajusimme, että olirnme läh-
teneet rnatkaan h eman liran kevy-
e lä varustuksella edellisen reissun
helteet mielessämme. P tkien kal

Kon karit pyöräma rssi I la

'.i
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sareiden pakkaaminen mukaan
ei välttämättä ollut iioittelua.
Rovaniemeä lähestyttäessä keli
ja miehet lämpenivät ja matkan-
teko alkoi maistua vanhaan mal-
liin. Sodankylän hyttysetk n alkoi-
vat vauhdissa hyytyä ja luovutti-
vat viestikapulan innokkaille ete-
län virkavelji leen måkärälsille.

Vuoden 2004 perinnemarssLl-

la ryhmiä oli enemmän, joten nyt
poljettavat osuudet ol vat hieman
pidempiä. Jo enslmmäisinä päivi-
nä kävi kuitenkin ilmi, että polki-
jat olivat kovassa kunnossa ja suo-
'. rastaan ahmivat itselleen li-

lometrejä. Edelli-
.r sestä kerrasta

...kertyneet
l11. lisä-

vuodet iässä näkyrvät ainoastaan
isäkilometreinå mittarissa. Etappr-
en jålkeisissä saunakeskusteluissa
esille nousivat poljetut kilometr t,
keskisykkeet ja kesk itu ntinopeus.
Uusi jääkärien sanonta kuulu k n:

kaverille ei jäädä poljetu ssa kilo-
metrelssa.

Matkan edetessä kasarmima-
joitukseen alkoi lo tottua ja kuor-
saus alkoi kuulostaa rentouttaval-
ta meren koh nalta. Toiselle osuu-
delle kohti Oulua lähdimme aunn-
gon paistaessa pilvettömältä tai-
vaalta. Tiet kävivät tasaisemmiksi

Ja suorat pitkiksi, jolloin peesaami-

sen jalo taito korostui entisestäån.
N4atkavauhti piti pitää nopeampa-
na kuin paarmojen lentonopeus,
mutta irtiottoja näissä maastoissa

oli vaikea tehdä.
Seuraavana aamuna pyöräi-

lijöiden nenien yhä punottaessa

selvisi, ettei se iohtunutkaan ran-

vahvistuksia saimme mukaan atna

kenraalia myöten.
Viimeisenä marssrpäivänä pää-

simme nauttimaan silmiä hive e-

västä seitsemän sillan tiestä. Keli

oli marssipäivien kuum n 1a vaik-
ka bitumi suli allamme, marssiloi-
den selkåranka ei. Pyöräililö den
keskuudessa tultiink n siihen tu-
lokseen, että nestetankkausta ol

syytä jatkaä myös ilalla. Vaasäan

saavLtlrin arkalaulua nrukarsest rl-

man suurempia henkilövah nkola.
Vrrmeinen ryprstvs alkor läJä1tai-
aamuna Vaasassa juhlaparaatiin
valmistautumisella ja sehän käv

tältä porukalta lo rutiinilla. Parin

kilometrin pyöräily Jåäkänkrvelle ja
juhlallisuudet hoidettiin sotilaalli-
sella täsmällisyydellä.

Pyörämarssi on kotiseutumat-
kailua parhaimmrllaan. Reissun ai-
kana näkee Ja kokee läheltä Suo-
men kauneuden, mutta myös sen

nautituista virvokkeista,
edellisen paivån auringon-

Monille ensimmäinen
etappi Lohtajalla olikin rasvakaup-
pa. Emme ehtineet nauttia Kalajo-
en hiekkasärkistå kurn juomatau-
on verran, mutta Lohtalan särkät
vetivät kyllä vertola siviilirannoille.

Lohtajalla saimme evästystä
vrimeiselle etapille kohti Vaasaa

munkkikahvren ja henkilen, kan-
nustuksen muodossa Killån Kes.

kr-Pohjanmaan osastoltå, la lisä-

miten yhteiskunta on muuttunut.
Matkan varrelle osui useita toimin-
tansa lopettaneita liikeyrityksiä 1a

kilometrikaupalla hitJentynyttä
maaseutua. Tällä reissulla ei enää
jaksanut luvattomille iltalomille
lähteä - sen verran matkan rasi-

tukset ja ikä vaativat veronsa. Toi-
vottavasti saamme tuleville mars-
seille mukaan nuoria ja vetreitä
osallistujia, jotka jaksavat hoitaa
senkin puolen paremmin I
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