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34 vapaaehtoista pyöräilee Vaasasta Sodankylään 

Kiltalaiset polkevat jääkäreiden muistoksi 
Laura Kangas (KP) 
Pohjanmaan Jääkäripataljoo
nan polkupyörämarssista Vaa
sasta Sodankylään tulee 4.8. 
kuluneeksi 50 vuotta. Suomen 
JääkäriprikaatiQ Kiltalaiset pyö
räilevät juhlapäivän kunniaksi 
4.-7.8. Vaasasta Sodankylään. 
Pyöräilymatkaa kertyy neljän 
päivän aikana kiltettävät 700 
kilometriä. 

Pyörämarssi järjestetään ai· 
na kymmenen vuoden välein. 

Pyörämarssi juontaa juuren· 
sa vuoteen 1964. Suomessa oli 
rauhan aika ja Suomi oli sitou· 
tunut noudattamaan puolueet· 
tomuuspolitiikkaa. Yhdysval
tojen ja Neuvostoliiton välinen 

kylmä sota piti kuitenkfa tun· 
teet kuumina ulkopolitiikassa. 

Vuonna 1960 Sodankylään 
perustettiin jliäkäriprikaati. 
Neljä vuotta myöhemmin, elo· 
kuussa 1964, Vaasassa sijainnut 
Pohjanmaan jääkäripataljoona 
sai marssikäskyn siirtyä polku
pyörlllä Sodankylään. Samalla 
koko jääkärlprikaati lakkautet· 
tiin Vaasasta ja siirrettiin Lap· 
piin. 

-Tämän siirron kerrotaan 
johtuneen siitä, että Länsival· 
lat halusivat Naton vaatimuk· 
sesta vahvistaa pohjoisen Suo
men puolustusta ja täyttää La· 
pissa olleen sotilaallisen tyh· 
jiön, kertoo Jääkäriprikaatin 

KiJJan toiminnanjohtaja Sep· 
po Yli-Norppa. 

Jääkäriprikaati aloitti vuonna 
1964 marssinsa 29. heinäkuuta 
ja. oli perillä 2. elokuuta. 

Perinnemarssi kulkee 
samoja reittejä 
Ensimmäinen perinnepyö
rämarssi Vaasasta Sodanky· 
lään järjestettiin vuonna 1994. 
Myös vuosina 1997 ja 2001 on 
järjestetty pyörämarssit, mut· 
ta silloin reitti on ollut pidem
pi; vuonna 1997 Terijoelta So
dan.kyläänja vuonna 2001 Lap
peenrannasta Sodankylään. 

Juhlaperinnepyörämarssi 
noudattaa samoja reittejä, joi· 

ta pitkin jääkärit pyöräilivät sa
toja kilometriä pitkän matkan· 
sa 50 vuotta sitten. 

Pyöräilijät ovat vapaaehtoi
sia Jääkäriprikaatin kiJtalaisia. 
Nuorimmat pyöräilijät ovat 
40-50-vuotiaita, ja vanhimpi· 
en osallistujien ikä yltää jo 75 
vuoteen. Osallistujien sotilas· 
arvo vaihteleejääkäristä evers· 
tiin asti. 

Osa pyöräilijöistä polkee ko
ko 700 kilometrin matkan, osa 
ajaa vain osan matkasta. Mat· 
kassa on mukana myös joita· 
kin jääkäriprikaatilaisia, jotka 
olivat mukana pyöräilemässä 
jo ensimmäistä matkaa vuon· 
na 1964. 

jääkärit ja everstit lään. Reitin pisin yhtäjaksoinen 
polkevat samaa. matkaa etappi, Hiukkavaarasta Rova
Pyöräilijöitä on ilmoittautunut niemelle, on noin 230 kilomet· 
matkalle yhteensä 34 kappa· 1 riä pitkä. 
letta. Keski·Pobjanmaan osas· Marssiin osallistujat saavat 
tosta tulee kahdeksan pyöräili· varustuksen, kuten vaatetuk
jää, viisi Sievistä, kaksi Kälviäl· sen ja polkupyörät Jääkäripri
tä ja yksi Kannuksesta. Pyöräi· kaalista. Huolto-osasto seuraa 
lijöiden sotilasarvot vaihtelevat pyörämarssijoita koko pitkän 
jääkäristä everstiin. matkan ajan. 

Pyörämarssi alkaa Vaasasta Tapahtuman J3fJestaJ1en 
maanantaina 4. päivä. Ensim- _ mukaan myös muut pyöräili· 
mäisenä yönä pyöräilijät yöpy- jät saavat osallistua marssiin 
vät Vattajan leirintäalueella, ja haluamansa mittaisille mat· 
seuraava yöpyminen tapahtuu koille .. Varustukseksi käy nor· 
Ouhm Hiukkasvaarassa. Ou- maali pyöräilyvarustus, pyö· 
lusta jatketaan suoraan Rova- räilykypärä ja turvaliivi, jot· 
niemelle, josta ajetaan viimei· ta pyöräilijät erottuvat muusta 
senä päivänä perille Sodanky· fökenteestä. 


