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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.

Lieksassa olimme siis Timitran leirialueella yötä. Lähdimme sieltä melko varhain,
varmistaaksemme että joudumme laivaan. Matkaa satamaa ei ole kuin ehkä kolme
kilometriä mutta pyörien kanssa ei tiedä, jos jotakin sattuu, rengasrikkoa, ketjun
katkeaminen yms.
Pielisen rannalla oli napakka tuuli niin, että varjossa tuntui kylmältä. Toisaalta pilviverho oli
jokseenkin harva ja aurinko paistoi, joten kyhjötimme odotusajan auringon paisteessa.
Lieksan ja Kolin väliä seilaa kertaalleen päivässä laiva, jonne mahtuu muutama auto ja
niiden lisäksi ainakin meidän polkupyörät. Ylimeno maksaa jonkin verran. Sen me
raaskimme maksaa sillä nyt pääsi jonkin kilometrin eteenpäin eikä tarvinnut yhtään polkea.
Laiva ei ollut täyteen ahdettu ihmisiä. Joidenkin kanssa saatoimme keskustellakin. Matka
kesti toista tuntia, joten se on hitaampi kuin polkupyöräily, jossa meidän vauhtimme usein
oli 24- 28 kilometriä tunnissa. Mäissä ja ankarassa vastatuulessa selvästi vähemmän.
Laivalla oli välipalan luontoista tarjoilua mutta ei varsinaista ruokapalvelua. Hyvä näin sillä
olihan melko varhainen. Meillä meni usein varsinaisen aterian syöminen melko myöhään ja
monena päivänä se tuli kuitatuksi useammalla välipalalla.
Kolin puolella satamassa oli ravintola. Saimme enimmät tarvikkeet sinne säilöön ja
menimme Kolille. Koska ajattelimme vielä tänään ennättää jonnekin asti yksi, emme
lähteneet kiipeilemään kallioisia rinteitä huipulla vaan istuimme tuolihississä ylös.
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Olimme toki käyneet ennenkin Kolilla ja niin emme kovin perusteellisesti tutkineet aluetta
sillä ukkosilmakin oli uhkaamassa. Vaaran laelle oli rakennettu sitten viime käymisen
Luontokeskus, jollainen on mm. Nuuksion kansallispuiston yhteydessä. Sopiiko se
arvokkaaseen maisemaan on hyvä kysymys. Jos halutaan olla erähenkisiä ja reippaita,
keskus voisi olla jossakin vähemmän haavoittuvassa maastossa. Toisaalta se lienee
kuitenkin saman tekevää, koska tulen varalle tämä maailma on jätetty.
Tuolihissiajelun jälkeen söimme maittavan aterian sataman kahvilassa ja sitten jatkoimme
jälleen matkaa. Ajattelimme, että mäkiset tieosuudet nyt vähenisivät, koska korkein kukkula
oli takanapäin. No se oli varovainen arvio. Mäet eivät olleet isoja mutta kun vastatuuli äityi
tosi julmaksi, niin alamäkeenkin täytyi polkea tosissaan. Niinpä hellitimme hetkeksi tien
sivuun ja odotimme tuulen hellittämistä Niin se tekikin.
Olimme melko myöhään Polvijärvellä, josta etsimme majapaikkaa. Kyselimme sellaista irti
päässeiltä ihmisiltä mutta eivät hekään tuntuneet tietävän. Niinpä lähdime ajamaan
takaisinpäin muutaman kilometrin, jossa olimme huomanneet majapaikan kyltin. Se oli
tosin 12 kilometrin päässä isosta tiestä. Päätimme kokeilla sitä. Tie veikin erään isohkon
rakennuksen luo. Jonkin ajan kuluttua sieltä tuli rouvashenkilö kyselemän asioitamme ja
niin pääsimme sovintoon yöpaikasta.
Rakennus oli kuulema vanha käytöstä poistettu ala-aste, joka oli kunnostettu perheen
asunnoksi ja muutamiin entisiin luokkahuoneisiin oli tehty kulkijoille majoitustilaa. Hyvä
siellä oli ollakin ja muistella omia kansakouluaikoja.
Illalla satoi melko ravakasti mutta iloksemme saimme katsella sitä sisäpuolelta.

Päivän saldo:
Ennakkoon ajatellen päivään sisältyi tavallista enemmän tapahtumia. laivamatka oli hieno
juttu, suosittelemme sellaista muillekin matkustaville.
Järvellä oli kova tuuli, aurinkoista mutta maalla oli pilvistä, monin paikoin sadetta ja
ukkosta.
Päivän kilometrit kaikkine mutkineen 70 km.
Mjoitus Polvijärvellä oli hiukan jännityspeliä sillä kovan ukonilman takia emme olisi olleet
halukkaita telttailemaan missään.
Ala-asteella meidät majoittanut rouva oli oikein ystävällinen vaikka hänellä oli kädet täynnä
työtä tilaustöidensä takia.
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Koli oli pienoinen pettymys mikä osittain johtui alkavasta sateesta. Luontokeskukset
näyttävät olevan yhden aatteen yksipuolisuutta vahvistavia laitoksia.

