15. matkapäivä Polvijärvi - Rääkkylä

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.

Polvijärveltä lähdimme niinkuin voisi urheiluterminä sanoa, ponnistimme kaukaa lankun
takaa. Majapaikkamme oli tulosuuntaamme nähden ennen Polvijärveä ja siten pääsimme
vauhtiin tai etenemään matkallamme kun ensin olimme ajaneet majapaikasta päätielle ja
siitä ohi Polvijärven, siis yhteensä noin 17 kilometriä.
Päätimme mennä lyhintä tietä, joka kartalla näytti pieneltä ja jopa osin soratieltä. Onneksi
siinä ihan alkumatkassa oli joku tienmittaaja töissä ja hän tiesi, että koko tie on asfaltoitu.
No joo sitähän se olikin. Heikkoa tasoa kuten niin monet tiet.
Matkaa Liperiin oli vain noin 40 kilometriä ja se tuntui kohtuulliselta vaikka alkoikin sataa ja
oli kylmä,ajosormikkaat kädessä käsiä paleli. Tullessamme Liperiin kysyimme tietysti ensin
ruokapaikkaa. Muuan mies tokaisi, että siellähän se on ja viittasi hieman kädellään. Hmm
aivan siinähän se taitaa olla. Kyllä se löytyi. Täytyi vähän miettiä, mistä onkalosta moinen
informoimisen tyyli johtuu. Jos joku todella tietämätön kysyy niin mitä sellainen vastaus
antaa lisätietoa. Ei oikeastaan mitään, koska jos on eteenpäin menossa, sitä on mentävä
vaikka ei sellaista infoa saisikaan. Ja kysytty paikka löytyy jos on löytyäkseen ja jos se sattuu
olemaan kulkureitin varrella.
Meille se sattui. Jälleen kerran oli hienoa olla sisällä, kun ulkona satoi. Söimme tukevasti ja
odotimme josko ilma selkenee. Sen verran se selkeni, että menimme kirkkoon, joka oli sen
ruokapaikan lähettyvillä. Ihan tyylikäs kirkko. En ole varma, mikä on tiekirkkojen tarkoitus
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muuta kuin olla auki. Mutta jos siellä haluaa syventyä hartauteen tai rukoilemaan, niin
ehkäpä samaan aikaan siivoustyöt imureineen ym melun kanssa eivät sovi yhteen.
Katsastimme kirkon kuitenkin ja jatkoimme matkaa. Suuntana oli Rääkkylä.
Sade oli lakannut ja tuulikin oikeastaan vasta toista kertaa matkamme aikana alkoi työntää
meitä takaapäin. Tietysti tiet tekevät mutkia ja tuulen suunta kääntyy, että mitään stabiilia
olotilaa ei ole. Kuitenkin se loi valoisampaa mieltä.
Onnea ei kestänyt loppuun asti, sillä kun pääsimme lähelle lautta eli vanhalla nimellään
lossia, alkoi taas sataa. Meidän ei tarvinnut kiilata Arvinsalmen lossille, tilaa oli ihan
reippaasti.Siinä vähän kyselimme vesistöjen nimiäkin, kun emme viitsineet ottaa karttaa
esille. Sitäpaitsi meillä oli kyllä elektronisiakin karttoja mutta niille ei ollut ihan hyvää suojaa
vettä varten. Toisaalta karttojakin tarvitsimme erittäin vähän. Kunhan silloin tällöin vilkaisi,
minkänumeroista tietä piti mennä, niin sitä sitten mentiin eikä harhaan ajettu.
Tällä matkalla oli enää yksi lossi, sillä jokin aika sitten Reijolan jälkeen olevan lossin paikalle
on rakennettu siltä. Se on hyvin korkea, ilmeisesti se ylittää laivareitin. Tosin se ei ole
likimainkaan yhtä korkea silta kuin olimme joskus ajelleet Lofooteilla, jossa avoimen
taivaan alla kovalla tuulella puistaa varsin lujaa niin että tuntuu kuin ei sillalla pysyisikään.
Rääkkylän keskustassa hieman kiertelimme paikkoja mutta siellä ei meidän havaintojen
mukaan ollut mitään kiinnostavaa. Menimme Paksuniemen venerantaan. Sieltä saimme
majapaikan kerrostalosta. Tuo talo oli kuulema vanha meijeri, josta oli remontoitu
muutamia huoneita matkailijoiden käyttöön. Me saimme huoneen, jonka nimi oli Hilja
maitotyttö. Itse olen ollut vähän maidon kanssa tekemisissä mutta Sinikalle nimi kolahti
ehkä vähän enemmän.
Firman ravintola oli suhteellisen siisti. Satuimme hitaaseen jonoon vaikka ei meillä kiire
ollut ja siinä saattoi seurata paikallista murretta vaikka useimmat taisivat olla muualta päin
tulleita turisteja. Lätyt olivat kuulema talon erikoisia ja niin otimme sellaiset, olimmehan jo
syöneet kunnolla. Pettymys oli, että lätty oli yksikössä ja kermavaahto kaksikossa, joka ei
ole minun herkkuni.
Terassillakin tarkeni puserossa ja “villahousuissa”, oli pouta ja aurinko pilkisteli sieltä
jostakin, se on ilmeisesti unohtanut, mistä rakosesta sen pitäisi pilkistää.
Paksuniemen alue on varsin kaunista venevalkamineen. Siinä on myös tilaa kuleksia ja
nauttia kesäisestä säästä. merkille pantavaa oli, että siellä oli pääskysiä, jotka tuovat
helposti kesäisen tunnelman.
Sellaista se meillä olikin. Emme viitsineet käydä kylän kulmilla, koska olimme jo
havainneet, ettei siellä ole meille juuri mitään. Aikaa meillä kyllä olisi ollut. Mutta se aika oli
hyvä ulkoilla ja mennä ajoissa nukkumaan.
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Päivän saldo:
Polvijärvestä jäi himmeä kuva, jota olimme illalla yrittäneet saada kirkkaammaksi. No ehkä
emme nähneet kaikkea. Olimme joskus olleet Huhmarin alueella viikon koko perheen
voimalla ja se olisi kaiketi sopinut meille nytkin mutta se jäi vähän sivuun aiotusta
matkastamme.
Vaihteleva sää, jossa oli melko pitkiä poutajaksoja.
Ajetut kilometrit 110 km.
Edelleen kaikki hyvin, ei harmeja eikä harhaanajoja.
Paksuniemessä saimme pyörät yöksi lukittavaan varastoon mistä lisäpisteitä majatalon
pitäjälle.
Yöpaikka oli siisti, hieman heikko äänen eristys mutta ei haitannut.
Ravintolassa ja muutenkin ilmapiiri vaikutti hiukan oudolta, ei negatiiviselta vaan
impressionistiselta, omintakeiselta. Ehkä siitä yksi pluspiste lisää.

