12. matkapäivä Lentiira - Kuhmo

Pyöräretki
Seinäjoki - Parikkala

Pyöräilimme (Sinikka ja Tapani) noiden paikkakuntien välin, ei
kuitenkaan suoraan vaan Kainuun kautta mm. Puolangan ja
Suomussalmen kautta.
Yleistä: Miksi tehdä tällainen matka.
Yksi merkittävä tekijä on haastaa itsensä. Ei vähiten merkitystä on myös
sillä, että yleensä kuljettajana toiminut Tapani ei ole voinut jatkaa
autoilua lääkärin ystävällisestä huolenpidosta johtuen.
Kolmas ajatus on päästä suhteellisen vapaasti liikkumaan ilman autoa
ja vieläpä hieman pitempiä matkoja kuin kävellen. Yleiset kulkuneuvot
ovat siitä epämukavia, että niiden suuntaa, aikataulua ja
pysähdyspaikkoja yksityinen henkilö ei saata vaikuttaa, emmekä tiedä
voiko esimerkiksi VR: kään aina vaikuttaa omiin aikatauluihinsa.
Motiivi tällaiselle matkalle täytyy olla olemassa, jotta sitä voi jatkaa
sateesta, tuulesta ja kylmästä huolimatta ja vaikka nälissään. Meillä
oli oli useita motiivin aiheita. Ensimmäinen oli päästä mukavasti
kesäseuroihin Ähtävälle. Siinä samalla voisimme vierailla lastenlasten
luona. Toinen motiivi oli moikata Tapanin sisarta vähän ylempänä
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Pohjanmaalla, Himangalla. Kolmas tekijä oli ajaa Ylivieskan kautta,
jossa tiedettiin olevan erinomainen salaattiruokapaikka, King Meal.
Neljäs motiivi oli jatkaa Suomussalmelle ja Raatteen tien museoon,
sillä Sinikan isä oli talvisodassa Raatteen tien taistelijana, selvisi
sieltä hengissä ja kerrotaanpa hänen ampuneen konekiväärillä alas
venäläisen hävittäjäkoneen. Viides motiivi oli nähdä muutama
mielenkiintoinen maisema, kuten Koli, Kerimäen kirkko ja Punkaharju
edellä mainittujen kohteiden lisäksi. Kuudentena motiivina oli se
kaikkein voimakkain eli päästä ehjin nahoin takaisin kotiin.

Nämä olivat alkuasetelmat. Jossakin loppuvaiheessa kertomusta
näytämme retken mahdollistaneet tarvikkeet ja vimpaimet kuten pyörät,
leiriytymisvälineet, vaatetus jne.
Olisimme ilmeisesti matkustaneet matkan Helsinki - Seinäjoki pyörillä,
mutta heinäkuun alkupuoli oli liian kiireinen ja siten jäi liian vähän
aikaan yli kolmen sadan kilometrin matkaan. Toisekseen halusimme
kyllä välttää ruuhkaisinta Suomea.

Lentiiran lomakylän mökissä vaatteet ehtivät kuivua yön aikana. Itse asiassa ne eivät
läpimärkiä olleetkaan. Menimme aamupalalle, jota tässä tapauksessa ei suinkaan sovi
vähätellä sanomalla palaksi. Pöytään oli laitettu kaikenlaista herkkua alkuruokineen ja
jälkiruokineen unohtamatta lakkahilloa, ja muita marjahilloja ja paikallisia erikoisuuksia.
Todella ammattitaidolla taiottu aamiaispöytä. 10 + pistettä.
Aamulla vielä juttelimme isäntäväen kanssa ja jatkoimme matkaa. Aamu oli alkanut
kauniina ja aurinkoisena mikä ei matkallamme ollut yleinen sääilmiö vai pitäisikö sanoa
säärintama niinkuin meteorologit tapaavat sanoa. Herää kysymys onko säätä ilman
rintamaa olemassakaan.
Lämmin päivä houkutteli perässä roikkujia kuten paarmoja. Ne näyttävät osaavan
matkustaa sopivassa imussa ja sitten kun ylämäki iskee maitohapoille ja vauhti hiljenee niin
ne käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja rynnivät naamapuolelle, missä on enemmän paljasta
ihoa. Sateella niistä ei tiennyt mitään, ovat näköjään melkoisia arkajalkoja.
Matka Kuhmoon taittui nopeasti joskin välimaasto on miltei yhtä autiota kuin muukin osa
tätä Suomea. Keskimäärin kuntien asukasluku neliökilometriä kohti on 1 -4 henkilöä. Se on
vähän. Kuhmo vaikuttaa melko vireältä keskukselta. Emme aikoneet jäädä sinne yöksi,
koska etäisyys Lentiirasta on niin vähän. Etsittyämme sopivan ruokapaikan ja ostettuamme
lisää muistikortteja kameraan kävimme kirkossa ja katsastimme muutamia kierroksia
kaupungilla, yhteensä ehkä 4 tai viisi tuntia kaikkiaan.
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Sitten painuimme jälleen baanalle.Hieman herätti arvelua, mitä tietä pitäisi lähteä.
Varsinkin pyörätiet antavat pohtimisen aihetta, niissä kun ei yleensä ole merkintöjä, mihin
ne johtavat vai johtavatko mihinkään niinkuin silloin tällöin ne loppuvat ilman
ennakkovaroitusta. Toinen havainto varsinkin Kuhmossa oli, että pyörätiet monin paikoin
ovat tosi surkeita. Katkoksia, railoja, korjaamattomia kuoppia ja sillä tavalla korjattuja kohtia
joissa on yhtä jyrkät reunat tai töyssyt kuin ennen korjausta olevassa railossa ja ym
juurikyhmyjä, routan nostamia kuhmuja vai sanottaisiinko kuhmoja on todella paljon ja
näyttää siltä, että kun pyörätie on joskus rakennettu, se saa olla vuosikymmeniä ilman että
sitä sen jälkeen pidettäisiin kunnossa.
Evääksi kaupasta ostimme vain pari pientä energiapatukkaa, kun ajattelimme, että olemme
seuraavassa majapaikassa sen verran varhain, että sieltä saa jotakin lisämuonaa.
Toiveikkana teimme matkaa ja ajattelimme, että karttaan merkitty paikka Tulijärven tuvat,
jossa on mökin kuvakin, on tarjolla mökin tapaisia ja siis myös jokin kanttiini. Kun ajoimme
sinne pihaan meidät otti vastaan pari oikein äkäistä koiraa haukunnoillaan. Jonkin ajan
kuluttua asunnosta tuli mies ja hän oli lähes yhtä äkäisen oloinen kuin koiratkin ja hän
sanoi, ettei tämä ole mikään mökkejä vuokraava paikka vaan yksityisaluetta. Ja miltei kuin
ilmaan heitettynä olisi lisätty, ettei tänne ole mitään asiaa. No sepäs kumma, että sellainen
paikka on karttaan merkitty mökkialueeksi. Kuulemma entisiä Metsähallituksen kämppiä.
Millähän kriteerillä nekin on annettu uusille omistajille.
No jatkoimme matkaa ja nyt tuli eteen paikka saman järven rannalta tai ainakin
läheisyydestä. Se on Tulijärven majat. Sellaisesta ei ole mitään merkintää kartassa mutta
siellä on kuitenkin majapaikkoja. Tosin meille siellä ei nyt ollut.. Oli kylläkin juuri ennen
meitä joku soittanut ja varannut viimeisen kämpän kahdelle pyöräilijälle. Siis kuin meille
mutta ei kuitenkan meille. Ajattelin kyllä, että olikohan enkeli soittanut mutta en jaksanut
siihen uskoa ja niin ne menivät kai sitten sille toiselle parille. Majapaikan isäntäväki oli
todella ystävällistä. He toivat ulos pikarissa raikasta vettä juotavaksi ja sitten he soittivat
jollekin tuttavalleen, joka lupasi antaa mökkinsä yöksi meidän käyttöön.
Mökki oli reilun kymmenen kilometrin päässä Tulijärven majoilta. Isäntäväki vähän
harmitteli, että sinne on niin pitkä matka mutta vakuumimme, että ei se ensimmäinen
kymmenen kilometriä ollut matkallamme. Lisäksi mökki oli lähes tiettömän loppumatkan
takana. Tai ei se tietön ollut mutta sen verran hankala, että olisi pitänyt olla maastopyörä.
Kun meillä oli vain hybridit niin talutimme viimeiset sadat metrit. Ylös ja alas mäkeä.
Mökin omistaja tuli käymään paikalla ja teki kontrahdin kanssamme. Mökki ei ollut kallis ja
oli mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia isännän kanssa, jonka pääbusiness tuntui olevan
kanoottisafarien yms järjetäminen. Siis olihan täälläkin päin yritystoimintaa!
Mökki oli hiljaisen, idyllisen järven rannalla. Ihan hyvä rakennus. Siellä tosin ei ollut sähköä
mutta tunnelmalliset öljylamput, vesi tuli jostakin purosta tai lähteestä putkea pitkin taloon
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ja siellä oli jotenkin järjestetty myös veden poistuminen. Pesumahdollisuudet liittyivät
enemmän saunan puolelle.
Mikäli olisi ollut onkivehkeet järvestä olisi saattanut saada kalaa. Tämä tuli mieleemme, kun
meillä oli vin ne kaksi energiapatukkaa per nuppi. Siis hyvin pienet patukat ja pikkupurkki
pillimehua. Ajatelimme hieman aamua ja jätimme noin puoli patukkaa aamuksi mutta
mehut joimme ja arvelimme, että aamulla voisi vesi maistua ihan hyvältä sekin.
Lämmitimme kaminaa jonkin verran, sillä ilma tuntui kylmältä ja mökissäkin oli ilmeisesti
hieman kosteahko ilma, joka tuntui viileältä. Onneksi sääskiä tai paarmoja ei päässyt sisälle
ja niin saimme makoisat unet tuossa erämaakämpässä.

Päivän saldo:
Ajokilometrejä tuli noin 75 km.
Päivä oli lähes sateeton, aivan illalla heitti jonkin verran pisaroita ja vähän kastuimme.
Emme arvanneet varata riittävästi ruokaa, kun olimme liian optimistisia, välimatkat ovat
kerta kaikkiaan liian pitkiä pyöräillen vaeltaville. Kilpapyöräily on eri asia mutta kun on
parikymmentä kiloa kamaa mukana eivätkä pyörätkään keveimmästä päästä, on tämä
otettava huomioon matkasuunnitelmissa.
Kuhmo oli pitkästä aikaa jonkin kokoinen asutuskeskus tai pieni kaupunki, jossa saattoi
täydentää varusteita, kuten ostimme uuden matkamittarin rikki menneen tilalle. Samoin
hankimme muistikortin kameraan. Matkalla Liperistä Kuhmoon oli kortti tullut täyteen ja
joitakin hyviä kohteita jäi kuvaamatta.
Tulijärven majojen isäntäväen ystävällisyys lämmitti mieltä.
Meitä ei kovin paljon kiinnostanut kamarimusiikki joten emme voineet hyödyntää
festivaalien tapahtumia.
Päivä oli kaikin puolin positiivinen, myös ilman suhteen.

