Eräkerho Kaltion ja Vaasan Ladun
Kolin ruskaretken 20.-24.9.2017
päiväretkiryhmän viikko
Ke. 20.9. Aamulla vaellustarvikkeiden ja reppujen vaellusruokien lastaus yhdessä vaellusryhmän kanssa.
Arvo Latvala otti ohjat varmoihin käsiinsä ja lähdettiin ajamaan kohti Pohjois-Karjalaa,
Koli Free Time majoituspaikkaamme .
Matkan aluksi Arto Lehtineva piti lyhyen aamuhartauden. Matka sujui leppoisasti ,
Asko Martikaisen kertoessa Kolin synnystä -rakenteesta –nimestä sekä historiasta yms.
Arto Lehtineva kävi läpi aikaisempien eri vaellusmatkojen tapahtumia ja hienoja hetkiä.
Matkalla pidimme kaksi kahvitaukoa ja yhden ruokailutauon.
Perillä n 17.00 aikaan Koli Free Time omistajat Nina Mikkonen ja Harri Salminen ottivat meidät
vastaan. Majoituimme siisteihin mökkeihin.
Klo 19.00 nautimme maukkaan lohikeitto illallisen. Varusteet ja reput valmiiksi aamun lähtöön.

To. 21.9. Herätys 6.45, 7.00 – 8.00 aamiainen ja eväiden teko
Lähtö Bussikyydillä Kolille Ryläyksen kautta . Jätämme vaellusryhmän Ryläykseen,, mistä alkoi heidän
kolmen päivän vaelluksensa. Me aloitimme päivävaelluksen Mäkrän kierroksella pituus n. 7 km .
Oppaanamme ja vauhdin pitäjänä toimi koko retken ajan Saara Valtari.
Reitin lähtöpiste oli Ukon yläpiha, reitti eteni noin 7 km Kolin lakien yli Mäkränvaaralle ja takaisin.
Aloitimme pohjoisrinteestä jossa tutustuimme ns. uhrihalkeamaan ,josta on löydetty mm. kultaisia ja
hopeisia kolikoita.
Sitten alkoikin nousu Ukko-kolille , otimme alun varmanpäälle emmekä nousseet ylös jyrkkiä rappusia
pitkin, vaan kiersimme toista polkua pitkin ylös. Matkalla oppaamme kertoi Kolin luonnosta ja historiasta.
Valloitimme Ukko-Kolin klo 10.00. Jaloissa jyrkkä kapuaminen tuntui, oli hyvä pitää tauko.
Tasaiset kalliot , jyrkät rinteet ja näkymät Pieliselle olivat todella hienoja.
Jatkoimme matkaa Paha – Kolille. Paha - Kolilla kerrotaan olleen käräjäpaikan.
Tarinan mukaan rikollisia olisi heitetty alas Paha - Kolin jyrkänteeltä. Joka selvisi pudotuksesta, oli syytön.
Jatkoimme matkaa Akka-kolin, Mäkränahon kautta Purolanaholle tämä osa reitistä oli
laskevaa ja tasaisempaa polkua. Purolanaholta osa valitsi lyhyemmän/helpomman reitin taukopaikalle
Ikolanaholle. Pidemmän reitin valinneet Mäkrävaaran valloittajat pääsivät näkemään Järnefeltin maalaamia
maisemia aivan livenä.
Ikolanaholla oli sitten ansaittu taukopaikka , jossa lyhyemmän reitin tehneet jo odottelivat valmiiksi
nuotiolla paistettujen makkaroiden kanssa , Mäkrävaaran valloittajien saapuessa sinne.
Tauon jälkeen vaellus jatkui pitkään tasaisesti nousevaa polkua Mäkränahon kautta takaisin
Ukon alapaikoitusalueelle. Bussilla takaisin Majapaikkaan klo 16.30
Naisten ja miesten saunat ja uinnit ennen illallista.
klo 19.00 – illallinen , maittava Curry-kana salaateilla ja leivällä , sekä päälle vielä kahvit
Arvaa nukuttiko?

Pe 22.9 herätyksen ja aamupalan jälkeen lähdimme omalla Bussilla päiväretkelle ohjaksissa Arvo.
Suunta Kolin satamaan , sieltä Suvi-Express kantosiipilaivalla (Suomen nopein) Lieksaan.
Laivan matka oli tasaista etupään ollessa kovassa vauhdissa aaltojen yläpuolella.
Laivassa sai nousta kannelle rakennettuun tilaan missä sai tuntea mitä on olla 80 km/h vastatuulessa ,
voin kertoa, että niillä joilla oli hiuksia ne kyllä nousivat pystyyn.
Lieksan satamasta oli Bussikuljetus Paateriin Eva Ryynäsen ateljeemuseolle, jossa oli opastettu
museokierros.
Ateljee, Ryynäsen kotitalo ja samassa pihapiirissä sijaitseva Paaterin kirkko ovat matkailunähtävyyksiä.
Puukirkko on Eva Ryynäsen suurin työ ja se valmistui kesällä 1991. Kirkon alttarina on valtava juurakko
Taiteilijakodissa on hänen veistämiään erittäin kauniita puusta tehtyjä taideteoksia Hän on tehnyt yli 500
veistosta, joista 50 on ulkomailla. Eva Ryynänen on palkittu mm. Pro Finlandia mitalilla vuonna 1977.
Ennen kahvitarjoilua vietimme pienen hartaushetken Paaterin kirkossa.
Paluumatkalle Bussilla ja takaisin ”Suvi-Expressillä” Kolin satamaan ja sieltä Buffetille Kolinporttiin.
Jatkettiin Nunnalahteen Tulikiven uunitehtaalle. Aira Martikainen piti siellä yritysesittelyn ja samalla
katsottiin palkittu yritysesittely video. Tutustuttiin tehtaanmyymälään ja tehtiin kierros tehtaalla.
Sitten olikin aika palata takaisin ja saunomisen jälkeen Lasagne - illalliselle ja kohti iltatoimia.

La 23.9 Aamiaisen ja eväiden teon jälkeen lähtö vaellukselle , jäämme bussista Kolin Ryynäsen
kohdalla. Jatkoimme siitä reitille kohti Mattilaa. Reitti kulki noin kilometrin matkan sillan yli ja
loivaa mäkeä ylös Mattilan pihapiiriin jossa pidimme juomatauon.
Mattilasta matka jatkui Ukko-Kolin suuntaan. Kiersimme pienen lenkin hiekkatietä pitkin
Ollilan ja Turulan pihapiirien kautta noustiin ylös Ukon pihapiiriin.
Tauon jälkeen teimme vielä Kolinuuron kierroksen 3,5 km. Kolinuuron kierros johdattaa Kolin
varhaisimpaan historiaan, muinaisten aavikoiden, valtamerien, vuorijonon ja mannerjäätiköiden jättämiin
jälkiin. Kallioperä on Suomen vanhimpia.
Kierros alkoi polulta joka laskeutui portaita pitkin alas Kolinuuroon. Polku alkoi sitten nousta vähitellen
Pieni-Kolin laelle, josta oli hienot maisemat uuron yli Paha- ja Ukko-kolin suuntaan.
Pieni –Kolilta laskeuduttiin myös portaita pitkin uuron pohjalle polulle ja jatkettiiin suonlaitaa kunnes
saavuttiin Mäkränaholle. Sieltä tuttua nousevaa helppokulkuista reittiä takaisin Kolin luontokeskukseen.
Vaeltaja-porukka saapui pitkältä vaellukseltaan aikataulun mukaan klo 15.00 luontokeskukseen myös.
Luontokeskukseen tutustumisen ja videoesityksen jälkeen takaisin Free Time majapaikkaamme.
Jälleen saunaan ja osa uimaan sen jälkeen karjalanpaisti juhla-illalliselle .

Su. 24.9 Mökkien siistiminen ja aamupala sekä Kiitoslaulu Ninalle ja Harrille hyvästä huolenpidosta.
8.30 paluumatkalle Vaasaan , samat paikat ja tapahtumat kun tullessa . Vaasan saavuimme klo 17.30
Kiitokset matkan järjestäjille ja vetäjille
Asko Martikaiselle , Arto Lehtinevalle, Pekka Uusi - Hakalalle , Arvo Latvalalle.

