9. matkapäivä Haapavesi - Puolanka

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.

Koska meillä ei ollut majapaikassa eväitä eikä siellä ollut kanttiinia, niin menimme
toistamiseen ABC- ketjun murkinapaikalle. Niissä voisi olla hieman enemmän paikallisia
valikoimia, ettei ihan silmät ummessa tietäisi, mitä on tilaamassa ja syömässä.
Illalla oli satanut sen verran paljon, että aamuksi ei riittänyt pilviä joten oli oikein hieno
päivä. Rohkeasti suunnistimme kohti Piippolaa, jossa aioimme hiukan pysähtyä.
Alkumatkasta oli enemmän metsäisiä maisemia mutta edempänä viljelykset olivat
laajempia. Tienvarsilla kasvoi runsaasti kissankelloja. Ne ovat paljon herkempiä kukkasia
kuin lupiinit vaikka niitä olisi monen kirjavina.
Kyläkeskusten lähestymisen huomaa usein siitä, että maantien viereen on rakennettu
jonkinlainen pyörätie. Yhtä usein ne ovat melko huonokuntoisia, katkoksia, paikkailtuja
korjauksia, railoja, töyssyjä jne. Niitä pitkin ajamalla saa niskansa kipeäksi. Joko
suomalaiset eivät osaa rakentaa pyöräteitä tai sitten niitä ei haluta ihmisten ihan tosisti
käyttävän.
Maisemat olivat tasaisia ja peltojen vuoksi myös avaria. Onneksi ei ollut kova tuuli, sillä
aukeilla paikoilla se vastaisena olisi syönyt muutenkin alhaista matkanopeutta.
Saavuimme puolen päivän aikaan Piippolaan. Ja vaikka sielläkin oli pyörätietä, niin silti
pienissä kylissä on se vaara, että niistä ajaa ohi niitä oikein huomaamatta. Löysimme ensi
töiksemme kirkon, joka täällä oli tiekirkkona eli auki päiväsaikaan. Lisäksi kirkossa oli
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erinomainen opas, joka tuli vastaan jo portailla eikä vain istunut jossakin penkissä
lukemassa tai somen kimpussa.
Kirkko osoittautui melko vanhaksi ja kauniiksi. Piippola muodostaa kolmen muun
seurakunnan Siikalatvan seurakunnan. Kirkon kellotapulissa on pienimuotoinen
kirkkomuseo eli siellä on entisaikojen sakraalivälineitä ja muuta kirkkoon liittyvää
materiaalia kuten ensimmäinen messukasukka, hevosvetoiset ruumisvaunut sekä vanhoja
kirkkokäsikirjoja jne.
Piippolan vaaria emme tavanneet eikä se meistä niin erikoinen matkailunähtävyys
olisikaan. Jos jonkin sepitetyn laulun perusteella tehdään paikkaa tunnetuksi, voi se olla
ihan jees mutta ei välttämättä. Ei niitä lampaitakaan juoksennellut kaduilla.
Täältä emme löytäneet erillistä ravitsemusliikettä vaan se oli autojen “ruokkimisen”
yhteydessä oleva baari. Kun ei ole riittävää väestöpohjaa, ei palveluja ilmesty, näin kai se
on tulkittava.
Ruokailun jälkeen suunnistimme kohti Kestilää. Siellä oli jokseenkin selkeämmän oloinen
keskusta, johon oli panostettu kivipylväitä ja kettinkejä virittelemällä kaupan parkkipaikan
yhteyteen. Äkkiseltään täälläkään ei näyttänyt olevan ruokalaa, baaria tai muuta
kokoontumispaikkaa. Sen sijaan ostimme kaupasta patukoita ja juomaa ja aioimme selvitä
niillä seuraavaan etappiin.
Ajoimme taas joitakin kymmeniä kilometrejä ja niin olimme Vaalassa. Täällä teimme sen
virheen, että tulkitsimme karttoja väärin, kun otaksuimme niiden perusteella, että Vaalasta
löytyisi yösija. Emme löytäneet. Yksi kultti kyllä kertoi, että on mökkejä ja voi leiriytyä. Se oli
melko hassusti tien oikeassa laidassa etelästä tultaessa ja sen perusteella olisi näyttänyt,
että niitä majapaikkoja olisi jossakin järven tuntumassa (siis Oulujärven) mutta ei ollut.
Ilmeisesti niillä kylteillä oli tarkoitus muistuttaa, että majapaikkoja oli tarjolla matkan
varrella 16 kilometriä sitten.
Niin kauaksi taaksepäin emme suostuneet lähtemään, yhteensä siis 32 kilometriä ilman
että sillä matka olisi edistynyt pätkääkään. Hohhoija tuota informaation puutetta ja
heikkoutta likimain kautta linjan. Kyselimme eräältä rouvalta, tiesikö hän majapaikkoja, oli
jo vähän myöhä virastojen olla auki, hänkään ei tiennyt eteenpäin muuta kuin, että siellä on
Puolangalla joku tuttavan tuttava, joka on ainakin joskus pitänyt majapaikkaa.
Kello oli jo pitkästi yli kuuden ja Puolanka yli kuudenkymmenen kilometrin päässä. Sinne ei
ehtisi ennen kuin majapaikkojen portit sulkeutuisivat. Sitäpaitsi olimme ajaneet jo yli sata
kilometriä ja vielä yli kuusikymmentä. Hmm, tietysti voisi sopivaan metsän saarekkeeseen
pistää teltan pystyyn ja viettää yö luonnossa.
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No niin matka siis jatkui pyöräillen. Katselimme silmä kovana maiseman antamia
mahdollisuuksia. Koska satoi ja oli satanut näillä tienoin, kaikki paikat näyttivät kovin
märiltä. Edellisenkin kerran, kun teltta ja tarvikkeet olivat kastuneet, niitä oli ollut hankala
saada kuivaksi. Siksi majoittuminen kuusen alle ei oikein vetänyt. Sitten päätimme, että jos
tulee vastaan koulurakennus, niin voisimme asettua sen pihaan. Niissä yleensä on
hiekkapohja ja se imee vettä eikä ole niin märkä.
Ei tullut kouluja vastaan sen sijaan tuli hirnuva hevonen, joka laukkoi silmät villeinä kiiluen.
Pysähdyimme odottamaan sen toilailuja. Harmi kun hetki aikaisemmin oli muistikortti tullut
täyteen emmekä saaneet tuosta otuksesta kuvia. Tilanne selvisi, hevonen oli menossa
toisen luo varsaa hankkimaan ja siitä syystä se oli niin villinä. Mutta toisaalta olisi luullut
että hevosen saattajat olisivat käyttäneet hieman järkeä eivätkä olisi päästäneet hevosta
irrallaan tielle juoksentelemaan. Tämä tapahtui Puokki- nimisen taloryppään tuntumassa.
Siinä oli jonkintasoinen mäki poljettavaksi mutta meni kun oli jo tottumusta.
Ja niin matka jatkui. Joitakin mäkiä oli edelleen vastuksena. Ei tosin kovia mutta tuntuvia
kylläkin. Niissähän on usein se hienovarainen huumorintaju, että kun näyttää, että kyllä
miinä tuonne kumpareen laelle jaksan kun otan kaiken irti itsestäni, niin kun sitten se
kumpareen laki lähestyy, saa huomata, että kumpare jatkuu toisen ja joskus kolmannenkin
mokoman verran ja mehut olivat loppuneet siihen ensimmäiseen kumpareeseen.
Näillä keinoin selvisimme iltakymmenen maissa Puolangalle. Ja kuin itsestään eksyimme
mökkialueelle. Se oli kyllä suljettu jo mutta koska siellä ruokapaikan terassilla pari kundia
lipitti vielä kaljaa ja paikan isäntä odotti heidän häipymistään, niin hän oli paikalla. Ja niin
saimme vielä mökin ihan kohtuuhintaan sitäpaitsi. Tämä oli selvästi korkeatasoisempi kuin
Haapavedellä vaikka oli ihan saman hintainen. Plussaa siis Puolangan puolelle.
Päivän saldo:
Retken pisin päivämatka, mittarin mukaan 167 kilometriä.
Suurin osa kuivassa säässä, loppumatkasta satoi joitakin hetkiä.
Ennakkosuunnitteluakin voisi joskus harrastaa ettei kävisi niinkuin kävi Vaalan suhteen.
Muistikortteja voisi toki hankkia etukäteen vaikka repullisen, ne kun ovat pieniä ja kevyitä
varsinkin micro-sellaiset. Näyttää siltä, että niitä ei ihan pienissä kylissä ole missään tarjolla.
Jos siellä joku saa inspiksen ruveta kuvaamaan, täytyy ensin käydä sdan kilometrin päässä
korttiostoksilla!
Hyvä yösija antoi hyvän levon eikä ollut liian märkiä vaatteita kuivatettavaksi.
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