16. matkapäivä Rääkkylä - Kerimäki

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.

Paksuniemen miljöö olisi voinut kiinnostaa enemmänkin, mikäli olisi ollut aikaa. Silloin olisi
voinut vuokrata veneen tai kanootin ja lorvistella päivän vesillä. Toisaalta ilmat olivat turhan
epävakaisia suunnitella kovin kauniita retkiä.
Rääkkylä on varsin pieni paikka. On vaikea ajatella, millaista siellä olisi elää päivittäin. Sitä
meidän ei tarvitse tehdä. Rääkkylästä oli melko pitkä matka kuutostielle, jota pitkin
jatkoimme muutamia kilometrejä. Ja siinäkin oli kyllin, koska liikenne oli niin kova.
Vaaratilanteita ei sattunut. Hengitettävä ilma on kuitenkin melko saasteista kovan
liikenteen keskellä. Riippuu vähän tuulesta, paljonko pöpöjä joutuu hengittämään.
Siksi käännyimme Puhoksesta pienemmälle tielle. Kokemuksesta viisastuneina söimme
kuppilassa isomman tien varrella, koska oli luultavaa, että mitään vastaavaa ei olisi taas
puoleen päivään. Mutta erehdyimme, reilun kahdenkymmenen kilometrin päässä oli
huoltoasema, jossa tankkasimme. Oli siinä kohta myös Turtiaisen lomamökkejä mutta ne
olivat liian lähellä meidän matkasuunnitelmiimme.
Selvisimme ihan kohtuudella Kerimäelle. Koska oli vielä melkein aamupäivä, yritimme etsiä
majoitusta Kerimäeltä. Ensin oli jokin hotellin tapainen, erittäin kaunis rakennus. Sitä omisti
muuan venäläinen joko ryhmä, pariskunta tai muu porukka. Venäjää puhuva mies siellä oli
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receptionin tiskin takana. Hänellä ei ollut homma oikein hanskassa, koskapa hän yritti
tavoitella Olgaa, jolta kaiketi olisi kysynyt, mikä on tilanne huoneiden suhteen. Kun siitä ei
tullut selvää mies päätyi sanomaan, että vapaita huoneita ei ole.
Sitten kävimme parin kilometrin päässä jossakin hotelli/kuntoutuskeskuksessa. Näimme jo
ennen sisälle menoa, että täyttä on, koska pihalla seisoi pari linja-autoa ja muutamia
henkilöautoja. Ja niin talo olikin täynnä.
Sitten menimme johonkin kaupungin omistamaan retkeilymajaan. Siellä oli kuulema vain
kolme huonetta käytössä, siis kaiken kaikkiaan. Niistä kaksi oli varattu jo aiemmin ja
meidän edellä mennyt pariskunta oli varannut sen kolmannen noin tunti sitten.
No se siitä. Muita paikkoja siellä ei tiettävästi ollutkaan. Menimme siis kirkkoon. Se teki
vaikutuksen koollaan. Kuinka niin iso kirkko oli joskus rakennettu niinkin tyhjään paikkaan
kuin Kerimäki. Se oli varmasti ollut kallis rakentaa mutta todennäköisesti se toi pikkuhiljaa
takaisin turistien myörä. Matkalla näkemissämme kirkoissa juuri täällä oli samaan aikaan
eniten turisteja tai muita käypäläisiä. Jotakin kertoo sekin, että majoitustiloja ei ollut
vapaana. Turisteja siis liikkuu paikkakunnalla.
Kirkossa olomme aikana oli taivaalle änkeytynyt mustia pilviä ja kohta alkoikin kunnon
ukonilma. Satoi ja tuuli kuten tapana on. Kun ei tiennyt minne päin kovin sade suuntautuisi,
emme jääneet odottamaan vaan lähdimme ajelemaan etelään päin. Nythän meillä ei ollut
tiedossa minne kannatti mennä ja tarkkailimme, että jos jossakin on merkkejä sellaiseta
kuin majoitus, otamme siitä heti selvää.
Olimme ajaneet varmaankin kymmenen, toistakymmentä kilometriä, kun tien ihan tien
vieressä oli Korkeatuvan majoitusliike. Siinä oli päärakennus, pihapiiri, erillinen, ilmeisesti
vanhempi talo, josta oli tehtu noin neljälle ryhmälle majoitustilat ja sitten oli vielä aittatiloja.
Täältä meillekin löytyi yksi huone ja isäntä sanoi sen olevan viimeinen vapaa. No me
tietenkin otimme sen.
Sen lisäksi saimme kohtuullisen hyvän ilta-aterian, jossa oli mukana talon erikoisuutta,
paistettuja muikkuja. Itse asiassa ne olivat aika hyviä ja niin tilasimme niitä aamuksikin
muun pöperön oheen.
Isäntä oli kovin puhelias ja siinä vilahti jokunen aika. Melkein voisi sanoa, ettei
majoitustiloja olisi tarvinnutkaan, jos olisi halunnut vain jutella aamuun asti. Tosin isäntä
kävi välillä saunassa. Olisi sinne vieraatkin päässeet, oliko siitä eri maksu, ei ole jäänyt
muistikuvaa.
Joka tapauksessa vierashuone, missä olimme yötä oli toisessa kerroksessa, sellainen
pikkunätti pesä meille kahdelle.
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Päivän saldo:
Jaksamiseen varmasti auttoi paljon se, että vietimme enimmäkseen kunnon öitä, oli siis
petipaikkoja eikä tarvinnut kitua teltassa. Tai ehkä sekin olisi ollut hyvä vaihtoehto.
Ruoka oli täällä hyvää ja monipuolista eikä ollut kallista. Ja isäntä sanoi, että astioita ei
tarvitse kiikuttaa minnekään, koska maksaa ruoasta. Silloin täytyy osata ottaa rennosti ja
antaa talon väen toimittaa sellaiset askareet.
Päivän ajokilometrit näyttäisivät olleen 102 kilometriä. Ihan tarkkaa ei tullut merkittyä
Kerimäellä, kun siellä piti kurvailla niin monessa paikassa etsimässä yösijaa.
Olimme jossakin hyvin lähellä Ruokolahtea mutta emme nähneet leijonaa.
Kerimäen kirkko on vaikuttava kokonsa puolesta ja sitä näytetään pidettävän hyvässä
kunnossa.
Koska emme saaneet yösijaa Kerimäeltä, siihen paikkaan tutustuminen jäi vähälle. olisi
pitänyt ostaa muistikorttikin mutta mutta se jäi ja ehkei olisi ollut kuitenkaan, vaikea sanoa.

