Polkien halki itäisen Euroopan
Matka halki Itäisen Euroopan keväällä 2010
Ajatus matkasta halki itäisen Euroopan sai alkunsa
suunnitellessani polkupyörämatkaa talvella 2009. Toinen vaihtoehto
oli lähteä kotoani Euroopan eteläisenpään pisteeseen Gibraltarin
niemimaalle. Tämän reissun olivat tehneet minua ennen niin monet
muut, joten ajatus ajaa pyörälläni Ateenaan oli ehkä se
houkutelampi vaihtoehto. Toisaalta vanhan itä-blokin maat olisivat
kukkarolle halvemmat ja ehkä sieltä löytäisin myös jotakin
eksoottisempaa ja jotain joka olisi omalla tavallaan alkuperäisempää
ja saisi matkaani ehkä hitusen verran seikkailu meininkiä.
Monenmoista säätöä
Matka olisi pitkä ja vaatisi aikaa melkoisesti ja tiesin,
että se olisi pienimuotoinen koettelemus itselleni, niin rahallisesti,
fyysisesti sekä ennen kaikkea henkisesti. Suurin haaste oli olla
erossa tyttärestäni niinkin kauan. Aluksi olisi siis saatava tyttäreltäni
(4v) lupa ja se osoittautuikin kaikista hankalimmaksi tehtäväksi.
Tyttäreni, Mila, joka vielä muisti ensimmäisen matkani Milanosta
Barcelonaan keväällä 2008 ei lämminnyt ajatukselle, että isä olisi
pois taas pitkään. Toisaalta matka vaati myös hyväksyntää niin
monelta taholta, että tiesin että se voi kaatua myös muihin asioihin,
kuten myös matkan vaatimaan rahaan. Ainakin se, että jos matkani
kulkisi läpi itä Euroopan, kustannukset jäisivät paljon pienemmiksi
kuin mitä ne olisivat jos suuntaisin samaan määränpäähän muiden
Euroopan maiden läpi. Myös matkan kesto ja yksin oleminen on
haaste sinänsä. Olisi toisaalta hienoa jos saisi matkalle, tai ainakin
osalle matkasta seuraa. Matkaaminen kahden kuukauden ajan yksin
tekisi matkasta ehkä omalla tavalla tylsän. Matkaseuran saaminen
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tuntui kuitenkin toissijaiselta, mutta en kuitenkaan sulkenut ajatusta
tykkänään.
Suunnittelu alkoi tietokoneen ääressä talvisina iltoina
ja öinä. Toisaalta en halua suunnitella matkaa liian tarkasti, koska
haluan tehdä sen niin, että varaa sille, että reitin voi valita niin
sanotusti lennossa. Olen myös saanut reitistä vinkkejä paikallisilta
ihmisiltä matkan kuluessa. Minusta matkanteko on liian orjuuttavaa,
mikäli siitä tehdään liian tarkka suunnitelma. Toki jonkinmoinen
suunnitelma oli tehtävä, sillä matka oli pitkä. Ja jotta saisin
suunniteltua jonkinmoisen aikataulun matkalle, se oli myös tehtävä.
Reitin hahmottamisessa hyväksi havaittu apuväline on Google Map
-ohjelma, jonka avulla on ehkä helpointa hahmottaa reitti ja sen
avulla
saa
jonkinmoisen
käsityksen
myös
tulevista
kilometrimääristä. Kun kilometrit on suurin piirtein haarukassa niin
tietää mikä on matkaan tarvittava aika.
Laskeskelin eri
reittivaihtojen kilometri määriä ja sain suuntaa antavaksi pyöreästi
4000 kilometriä, ehkä hivenen alle tai ehkä enenemän, mutta tämä
kilometrimäärä oli se, jonka mukaan aikataulutin matkani. Laskin
matkaan tarvittavan ajan seuraavalla tavalla.
6 ajopäivää / viikko x 90 km / päivä = 540km / viikko.
4000 km jaettuna 540 km / viikko = 7,4 viikkoa eli noin 52 päivää,
joista ajopäiviä siis 45 kpl ja lepopäiviä 7 kpl.
Tämän laskelman mukaan lähdin liikkeelle, mutta
tiesin, että pientä pelivaraa pitää jättää. Maasto, keli ja muutkin
tekijät muuttavat todellista aikaa melkoisesti, suuntaan jos toiseen.
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Varasin näin ollen matkaan kaksi kuukautta. Asia olisi myös
esitettävä työnantajalleni, sillä sapattikuukauden pitäminen vuoden
kiireisempään aikaan rakennusalalla olisi melko iso kysymys. Toinen
kuukausi kuluisi vuosilomistani, joten se ei tuottaisi hankaluuksia.
Halusin lähteä matkaan heti kun säät sen periksi antavat, sillä mikäli
lähtö viivästyisi, niin loppumatkan lämpötilat nousisivat ehkä
sietämättömiksi ajaa. Toukokuun alku olisi tavoiteltava aika lähteä
matkaan. Riippuisi kuitenkin keväästä, miten lämpöä riittää ja miten
pitkällä kevät olisi, joten sekin asia jäisi nähtäväksi vasta lähempänä
h-hetkeä. Luulen kuitenkin, että matkaan tarvittava aika järjestyisi
tavalla tai toisella.
Suurin kysymysmerkki on kuitenkin matkan rahoitus
ja sen rahan kokoon raapiminen, joka kuluisi niin sanotusti
kiinteisiin kuluihin kotona, vaikka siellä en olisikaan. Asuntolainan
lyhennykset ja kaikki muut lähinnä asuntoon liittyen olisivat
melkoinen haaste saada kasaan. Asiaa ei auta se, että lähes vuoden
kestänyt sairastuminen burnoutiin ja sen seurauksena oman
yrityksen raha-asioiden sotkut sekä yrityksen kaatuminen ja se että
raha-asiat menivät siihen pisteeseen, että luottotiedot olivat
menneet sekä ulosottokierteen aikaan saanut krooninen rahapula,
eivät tue tällaista harrastusta. Toisaalta tästä harrastuksesta saa niin
paljon henkistä pääomaa, että matkan jälkeen taasen jaksaa jonkun
aikaa huomattavasti paremmin. Ja kun kuuluu sellaiseen
ihmisrotuun, että haluaa hoitaa asiansa kuntoon ja jatkaa elämää
edes jotenkin, niin ainakin minulle tällaiset matkat antavat voimaa
yrittää. Matka antaa myös sellaisia elämyksiä, että arkiset huolet
helpottavat ainakin siinä määrin, että edes matkan aikana uni tulee
ilman sen suurempia ponnisteluja.
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Oli heti alusta pitäen selvää, että ulkopuolista rahoitusta matkan
toteuttamiseen tarvitsen. Siis tarvitsisin matkalleni sponsoreita.
Itseni myyminen ei kuitenkaan ole niitä parhaita ominaisuuksiani.
Näin ollen yksi asia, josta en pidä on kuitenkin välttämätön
toimenpide, jotta voisin matkani tehdä. Oli aika hankala tilanne että
jos alkaisin matkaani ”mainostamaan”, vaikka ei olisi läheskään
varma kuinka rahoituksen kanssa kävisi. Toisaalta on todella noloa
lähetä uhoamaan jostakin tällaisesta jos on hyvin epävarmaa se,
että olisiko se edes mahdollista, lähinnä juuri rahoituksen kannalta.
Nyt olikin laadittava jonkinmoinen budjetti reissulle ja mieluummin
niin, että rahaa varmasti riittäisi koko matkalle. Päätin kuitenkin
lähteä yrittämään rahoituksen järjestämistä, sillä kokemukset
vuoden 2008 matkasta olivat niin hyvät, että oli niin sanotusti
”pakko yrittää”. Toisaalta päätin, että lähtisin kerjuu reissulle
avoimin kortein ja ilmoittaisin heti alkuunsa, että reissun teen mikäli
saan rahoituksen kuntoon. Tiesin, että fyysisesti jaksaisin matkan
tehdä ja että henkisestikin matkan onnistuminen olisi
todennäköisempää kuin se, että rahat jostain kiven kolosta
löytyisivät.
Ajatus ”itsensä myymisestä” oli minulle vieras ja vastemielinen.
Toisaalta se, että minulla oli yritys ollut lähes 10 vuotta, voisi
ulkopuolisen silmin kuulostaa oudolta. Yritykseni kuitenkin pyöri
sillä, että tekemäni työ myi itse itseään, enkä ollut joutunut
kokoaikana työtäni mainostamaan. Aina oli tullut lisää töitä kun olin
edellisen työni lähes kuntoon saanut. Lopulta tilanne meni siihen,
että töitä oli kerääntynyt liikaakin ja se sai miehen palamaan
loppuun.
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Minulla oli kuitenkin yksi lähes ilmainen kanava, jonka kautta voisin
ainakin aluksi matkasuunnitelmaani myydä ja joka toimisi
eräänlaisena vastineena yrityksille, jotka mahdollisesti lähtisivät
matkaani
tukemaan.
Olin
ensimmäisen
matkani
suunnitteluvaiheessa kokenut polkupyörämatkailua koskevan
tiedon saamisen melko hankalaksi. Toki tästä tavasta matkustaa oli
netti kuitenkin pullollaan matkakertomuksia, joista lähdin
tiedonjanoani sammuttamaan. Lähinnä toisten kokemuksista,
virheistä ja onnistumisista sekä omista vähäisistä kokemuksista
lähdin kokoamaan nettisivustoa, josta löytyisi edes jonkinmoista
tietoa ensimmäistä matkaansa suunniteleville ihmisille. Sivustoa,
josta löytyisi perustieto polkupyörämatkaa suunniteleville ja jopa
pientä rohkaisua niille, jotka epäröivät tällaista matkaa lähteä
tekemään. Nyt ihmiset olivat kahden vuoden jälkeen sivuni
löytäneet ja vuonna 2008 sivuilla oli vieraillut 13000 eri iposoitteista lukijoita. Voisin tarjota sivuilta mainostilaa yrityksille
jotka matkaani tukisivat. Yksi kanava oli myös paljon parjattu
”naamakirja” jonne perusti ryhmän ”Fillarilla Tammelasta Ateenaan
2010”. Näin sain matkalleni jonkun verran näkyvyyttä ja jotenkuten
”markkinoinnin” käyntiin. Aluksi homma tuntui siltä, että ”ei tästä
mitään tule”. Ensimmäisen sponsorin sainkin sattumalta. Hommaan
lupasi mukaan lähteä paikallinen ravintolayrittäjä, joka oli tuolilta
pudota kun kerroin hankkeestani.
Kyse ei ollut kuitenkaan mistään ryyppyillan jorinoista, sillä yksi
harrastuksistani on soittaminen ja muistaakseni olin seuraavaa
keikkaa kyselemässä kun lähes vahingossa reissu suunnitelmani tuli
esille. ”Jaa sinä vai? Polkupyörällä? Ateenaan? Jos sen teet, mä
lähden sponsoroimaan reissua”. Ja näin olin saanut matkalleni
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ensimmäisen sponsorin. Sitten tuli tietynlainen taantuma sponsori
asioihin ja hetken jo luulin, että matkani tyssää tähän. Sain kuitenkin
asiaani eteenpäin kun sain soiton paikallisesta lehdestä, josta
toimittaja soitti ja kertoi olevansa kiinnostunut tekemään jutun
pyörämatkastani. Samalla viikolla sain lapsuuden ystävältäni viestin,
että ottaisin yhteyttä häneen, sillä jotain oli luvassa koskien
matkaani. Sain tietää että hänen kauttaan oli luvassa radio
haastattelu Radio Hämeeseen, mikäli minua vain kiinnostaisi.
Tokihan minua kiinnostaa, sillä näin saisin näkyvyyttä ja ehkä sitä
kautta sponsoreiden löytyminen helpottuisi. Hän lupasi välittää
tietoa eteenpäin ja seuraavalla viikolla sainkin toimittaja Eeva
Hannulalta puhelun ja sovittiin, että juttu tulevasta matkastani
tehtäisi. Lehtijuttu ja radiohaastattelu tulisivat nyt ulos samalla
viikolla joten tämän jälkeen sponsoreiden löytäminen helpottuisi.
Jutut tehtiin ja julkaistiin. Samalla kun lehtihaastattelua tehtiin,
kysäisin toimittajalta olisiko mahdollista, että kirjoittaisin matkaltani
lehteen juttuja, vaikkapa kerran viikossa. Toimittaja mielestä ajatus
oli hyvä, mutta asiaa pitäisi ehdottaa lehden päätoimittajalle, joka
päättää näistä asioista. Haastattelun päätteeksi toimittaja vei minut
päätoimittajan juttusille ja asia kiinnosti myös päätoimittajaa. Hän
lupasi esitellä asian lehden rahakirstujen päällä istuville henkilöille.
Tämä asia siis jäi hetkellisesti auki, mutta lopulta asiasta päästiin
sopimukseen, muutamaa päivää ennen matkan alkua. Tosin jutuista
kertyvistä palkkioista en saanut edes tätä varten hankittavaksi
tulevaa miniläppäriä hankittua, mutta kuitenkin jonkin verran se
auttoi hankinnassa. Myös Radio Häme oli kiinnostunut matkastani
sen verran, että oli alustavasti puhetta, että toimittaja soittaisi
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minulle matkan aikana ja kyselisi matkan kuulumisia. Mutta lehden
kanssa tehty sopimus kuitenkin esti tämän.
Media juttujen jälkeen ei kuitenkaan sponsoreiden
löytäminen ollut sen helpompaa, tai ainakin se siltä tuntui. Sain
muutaman viikon päästä kuitenkin jälleen viestin Hämeen
ammattikorkeakoulun opettajalta, joka on myös tuttavani. Hän
kertoi, että koulu olisi kiinnostunut lähtemään sponsorikseni
matkalleni, mikäli olisin vaan kiinnostunut. Asiasta oli jo kuulemma
päätettykin ja rahamäärästä sovittu. Pitäisi vaan sopia, että miten
he saisivat matkastani parhaan mahdollisen hyödyn. Tämä tieto tuli
kreivin aikaan, sillä olin juuri aikeissa luopua koko matkasta. Kevät
aurinko paistoi jo korkealla ja matkan lähtöön ei enää montaa
viikkoa olisi. Toki olin kiinnostunut ja asioista sovittiin. Nyt matkani
oli lähellä onnistua rahallisesti.
Olin myös jo aikaisemmin saanut sovittua
työnantajani kanssa siitä, että saisin tarvitsemani vapaan. Kun
mieleen vielä muistui viimekesä ja se että, en ollut pitänyt kuin
muutaman päivän viimekesän lomistani, niin homma oli myös siltä
osin selvä. Toki viime vuoden kesälomarahat olin jo syönyt, joten
toinen kuukausi olisi lomaa, mutta palkatonta.
Laitoin myös kotisivuilleni ja Facebook ryhmäni
sivuille tilinumeroni ja ilmoituksen, jossa ilmoitin että tarvitsin
rahallista apua toteuttaakseni unelmani matkasta polkupyörällä
halki Euroopan. Sain myös tätä kautta yllättävän paljon apua
matkani rahoitukseen. Muutamien ihmisten antamat rahalliset tuet
yllättivät suuruudellaan, sillä en todellakaan odottanut muutamaa
kymppiä isompia lahjoituksia keneltäkään. Oli kuitenkin mieltä
Jarkko Lindholm

Sivu 7

Polkien halki itäisen Euroopan
lämmittävää huomata kuinka monelta taholta sain tukea matkalleni.
Hankkeeni oli tullut huomatuksi. Sain vielä yhden sponsorin
matkalleni juuri ennen lähtöä. Heittolajit ry on jokioislainen
veteraaniurheiluseura, joka halusi omalla panoksellaan lähteä
tukemaan matkaani. Nyt rupesi näyttämään siltä, että voisin
matkani toteuttaa niin, että minun ei tarvitse kantaa huolta siitä
miten rahallisesti pärjäisin matkalla. Tosin mitään kalliita hotelli öitä
eikä muutakaan luksus elämää tällä budjetilla matkalla vietettäisi.
Minulle nämä polkupyörä matkat muutenkin ovat sellaisia
sissireissuja. Omillaan toimeen tuleminen on yksi matkan suola.

Varuste rumba
Varusteiden päivitys alkoi jo siinä vaiheessa kun
päätin lähteä yrittämään saada rahoitustani matkaa varten kasaan.
Suurin osa varusteista oli jo aikaisemmilta matkoilta olemassa,
mutta muutamia päivityksiä niihin halusin tehdä. Yksi suurimmista
hankinnoista tulisi olemaan asumus, eli teltta. Aikaisemmilla
matkoillani muuten hyväksi havaittu teltta oli muuten loistava,
mutta teltan korkeus on niin matala, että teltassa istuminen on
mahdotonta. Näin ollen vaateiden pukeminen ja sadepäivien vietto
makuuasennossa oli hankalaa. Nyt piti löytää teltta jonka paino olisi
siedettävä, mutta tilaa olisi korkeussuunnassa kuitenkin siinä
määrin, että istuminen onnistuisi. Telttoja on tänä päivänä tarjolla
runsaasti ja valinnan mahdollisuuksia on paljon, ehkä liiankin paljon.
Ainoa ongelma oli taas vanha tuttu eli hinta. Hyvät teltat maksavat
melkoisesti ja kun olin liikkeellä lähes tyhjällä lompsalla,
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vaihtoehdot olivat vähissä. Toki hyvät ja kalliit teltat ovat hintansa
väärtejä ja ne kestävät monet reissut.
Tässäkin asiassa maltti oli valttia ja tietenkin pienellä onnella
vastaan tuli sopuhintainen teltta puolivahingossa. Paikallisesta aseja eräliikkeestä löytyi kuin sattumalta jo vuosia hyllyssä pyörinyt
laadukas teltta. Haglöfs oli tunnettu ulkoilu- ja erätuotteiden
valmistaja ja yritys oli jo vuosia sitten lopettanut telttojen
valmistuksen, mutta jostain syystä yksi teltta oli jäänyt liikkeen
hyllylle odottamaan minua. Sain teltan sopuhintaan, joten asumus
matkalleni oli nyt hankittu. Tosin lisäkiloja tarakalle tuli vähän toista
kiloa sillä teltan fyysinen koko ja se, että teltta oli niin sanottu neljän
vuodenajan teltta, eli teltan kangas oli huomattavasti paksumpaa
kuin aikaisemman telttani kankaat.
Seuraava varuste, jonka halusin vaihtaa, oli makuualusta.
Aikaisemman kesän muutaman yön Viron reissulle hankkimani
laadukas ilmatäytteinen makuualusta osoittautui minun mielestä
epämukavaksi nukkua ja jokapäiväinen puhallus operaatio ei sekään
ollut mieleeni. Tosin patja meni älyttömän pieneen tilaan, eikä
painanut juuri mitään. Viimetingassa hankittu itsestään täyttyvä
makuualusta oli muuten hyvä, mutta sen fyysinen koko oli ainut
miinus. Tosin kunnolla nukutut yöt ovat kuitenkin tärkeä juttu
tällaisessa matkassa. Muuten varusteet olivat kasassa ja pieniä
hankintoja lukuun ottamatta matka saattoi alkaa.
Myös se tärkein eli pyörä vaati pieniä huolto
toimenpiteitä sekä osien päivityksiä. Tärkein osapäivitys oli jarrut.
Tiedossa olisi isoja mäkiä, joten jarrut pitää olla varmatoimiset ja
mielummin tehokkaat. Pyörässäni olevien V-jarrujen vaihto oli lähes
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pakollinen, sillä jarruvaijerin kiinnitys jarruun oli todella lapsellinen.
Längissä oleva kiinnitysrauta oli todella ohutta ja vetelää peltiä ja
haarukka johon vaijerin pää kiinnitetään, niin sanotusti levisi ja
vaijeri pääsi luiskahtamaan raudan läpi.
Hyvä asia pyörän osissa on se, että niitä on saatavilla suhteellisen
huokeasti, kunhan ei puhuta niistä huippukeveistä hiilikuitu osista,
joita käytetään ultra keveissä kilpapyörissä. Myös lähes uuden
takarenkaan vaihto piti suorittaa. Viimekesän Viron reissulla ajoin
Tallinnan keskustassa ilmeisesti pullon pohjan yli ja se teki silloin
ikävän viillon renkaan sivuun. Tosin olin ajanut koko talven tällä
renkaalla, mutta varmuuden vuoksi halusin renkaan vaihtaa ennen
matkaa. Alkukeväästä olin myös vaihtanut takarataspakan uuteen ja
tietenkin ketjut. Juuri ennen matkaa huollatin pyöräni ammattiihmisellä, joka ei kuitenkaan sen suurempia toimenpiteitä pyörääni
tehnyt, mutta tarkasti sen kuitenkin. Pyörän osalta matka voi alkaa.

Viimeiset säädöt ennen matkaa
Matkan alku päivämääräksi asetin toukokuun
yhdeksännen päivän, joten matkan alkuun olisi enää pari viikkoa. Ja
itse matka alkoi olla jo ovella kun tajusin, että fyysinen treeni oli
jäänyt todella vähälle. Aikani oli vienyt matkaa koskevien asioiden
järjestely sekä työt jotka oli hoidettava pois, jotta voisin hyvillä
mielin matkaan lähteä.
Myös avovaimoni järjestämä
hyväntekeväisyys konsertti paikallisten lasten hyväksi, oli vienyt
aikaani melkoisesti. Sillä olinhan itsekin soittamassa kyseisessä
Jarkko Lindholm
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konsertissa, sekä järjestelin asioita muusikoiden osalta. Oli siis
viimeiset hetket totuttaa jalat ja takamus fyysistä koettelemusta
varten. Mitään kunnon kohotusta ei näin pienessä ajassa enää voi
tehdä, mutta tottuminen pyörän päällä istumiseen oli nyt
aloitettava.
Päivät venyivät pitkiksi ja väsymyskin alkoi tuntua. Toisaalta
kummasti sitä jaksaa kun on lomaa tiedossa. Paria viikkoa ennen
matkan alkua tuli tietynlainen pommi. Avovaimoni ilmoitti, että hän
haluaa muuttaa omilleen. Tämä oli melkoinen juttu vaikka
suhteestamme oli puuttunut se jokin jo pitkään. Toisaalta jotakin
tällaista oli odotettavissa, mutta ainahan ero asiat ovat raskaita.
Syynä ei ollut matkani ja avovaimoni ensimmäiset sanat olivatkin
eroilmoituksen jälkeen, että ”reissua et sitten peruuta”. Mutta
täytyy myöntää, että ei se ajatus kaukanakaan ollut. Oli melko
raskasta ajatella että kun palaan matkaltani talo on tyhjillään.
Muutaman päivän jälkeen oli kuitenkin selvää, että matkaan
lähtisin. Parista viimeisestä viikosta tuli tämänkin asian syystä melko
kaaottiset viikot. Myös tietynlainen matkakuume ja jännitys alkoi
painaa ja tuntui, että päivät menivät juoksujalkaa vaikka ne olivatkin
pitkiä ja raskaita.
Lopulta työt oli tehty ja soittokeikat hoidettu, sekä
varusteet oli hankittu. Rahat reissuun oli kasassa ja
sponsorisopimukset tehty. Tavaroiden pakkaus oli aloittamatta ja
sille ei aikaa tuntunut edes jäävän, joten päätin siirtää matkani alkua
muutamalla päivällä. Soitin paikalliseen lehteen, että lähtö viivästyy
muutamalla päivällä ja siirsin heidän saapumistaan tekemään
viimeistä juttua ennen lähtöä. Sovittiin että he tulisivat maanantaina
Jarkko Lindholm

Sivu 11

Polkien halki itäisen Euroopan
tekemään jutun ja se ilmestyisi tiistaiaamuna. Aamuna, jolloin itse
matka alkaisi. Sain näin ollen pari päivää aikaa pakata ja rauhoittua.
Matka siis alkaisi tiistaiaamuna Tammelasta kohti ensimmäistä
etappia Tapiolaa, jonne majoittautuisin pyöräily ystäväni Petrin luo.
Petrin oli tarkoitus lähteä alkumatkaksi minua peesaamaan, mutta
hän kuitenkin luopui ajatuksesta opiskeluiden takia. Matkalleni oli
tarkoitus saada seuraa myös Ranskasta. Milano – Barcelona
matkallani tutustuin kaveriin nimeltään Hervé-Marie Guillemain.
Hänkin oli kovasti lähdössä kanssani alkumatkalle mukaan, mutta
viimetingassa joutui kuitenkin perumaan matkansa työkiireiden
takia.
Maanantaiaamuna aloitin pakkausoperaation ja aamupäivästä tuli
lehtitoimittaja ja -kuvaaja tekemään juttua. Sain tavarat pakatuksi
vasta illalla ja yöllä hain vielä kartan, jonka mukaan suunnistaisin
kohti pääkaupunkia pikkuteitä pitkin. Yö oli kylmä, mutta pilvetön
tähtitaivas lupaili kaunista keliä aamuksi. Nukkumaan niin aamulla
se alkaisi.
Nyt se alkaa
Nyt se lopulta koittaa: se matka, jota olen odottanut. Eilen illalla
sain pyörän ja varusteet kasaan. Forssan Lehden toimittaja ja
kuvaaja poikkesivat jutun tekemässä. Vielä yöllä käväisin hakemassa
kartan, jotta löytyisi hyvä pikkutie maamme pääkaupunkiin. Tosin
tämän matkan olen tehnyt tuhansia kertoja autolla, mutta nyt ihka
ensinmäistä kertaa polkupyörällä. Yöllä kun tulin kotiin taivas oli
täysin kirkas, mutta nyt taas aamulla tasaisen pilviverhon peitossa.
Ilma on melko viileän oloinen ja siitä syystä pitää ottaa nyt suosiolla
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ylimääräisiä vaatteita mukaan, jotka postitan sitten jossain kohtaa
matkaa kotiin. Tuulta ei juuri näyttäisi olevan ja se on hyvä. Melko
sekavin tuntein nyt matkaan lähden, mutta luulen, että muutaman
päivän jälkeen homma alkaa luistaa taas siihen vanhaan malliin.
Ensimmäinen ajopäivä oli rankka kaikin puolin. Vain tuuli ei
kiusannut, muuten reissun avauspäivä oli raskas. Reitin valinta
onnistui: maisemat olivat kohdallaan ja tiet rauhallisia. Liikenne oli
lähes olematonta. Aamusta keli oli kolea ja vesisade ajoittain jopa
kovaa. Sadevaatteet pitivät veden poissa kehosta, mutta
kenkäsuojien puute kasteli jalat ja kun ne kastui niin niitä alkoi myös
paleltaa.
Liikkeelle lähdin puoli kymmenen aikaan syötyäni aamiaisen. Kävin
vielä kaupassa ostamassa lehden ja luin minusta kirjoitetun jutun.
Sen oli lukenut myös aika moni Tammelassa vastaan tullut. Tuli olo,
että oli taas Italiassa kun vastaantulijat huusivat hyvän matkan
toivotuksia ja kannustuksia. Päästyäni 11 aikaan Loukon
tienhaarassa olevalle ”ravintolalle”, päätin poiketa myös siihen
syömään kun piti saada jalat lämpiämään. Toisen jalan
peukkuvarvas oli jo lähes tunnoton. Söin päivän kaalikääryleet ja
lohkoperunat. Loistavan makuisten ruokien jälkeen emäntä tarjosi
matkalaiselle vielä munkki kahvit. Kahvi maistui ja munkki oli hyvää,
mutta kun olin jo ruualla mahani täyttänyt, ei se munkki täysin
pudonnut. Emäntä lupasi tarjota munkki kahvit myös kun palaan.
Matka jatkui pikkuteitä Vihtiin asti, jonka jälkeen
maasto muuttui yllättävän paljon. Mäkiä ja välillä jopa tiukempia
nousuja mitä meri-apeilla. Niitä riittikin sitten koko loppupäivän aina
Kauniaisiin asti. Petri tuli minua vastaan ja pyynnöstäni poikettiin
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vielä pitsalle. Maha kurisi jo huolella tähän aikaan illasta, eikä meno
oikein enää maittanut. Petri oli tulossa Helsingistä, jossa oli ollut
mukana ”Kriittisellä Pyöräretkellä”, jonka tarkoituksena on
painostaa päättäjiä lisäämään pyöräteitä / -kaistoja Helsinkiin. Näillä
retkillä ajetaan porukassa keskellä ”kylää” poliisi saattueessa pitkin
katuja. Sitten pitsan jälkeen vielä pikku pyrähdys Tapiolaan Petrin
asunnolle, jonne jään nyt yöksi ja josta matkaani aamulla kohti Viroa
jatkan. Laukut ylös asuntoon ja pikainen reittiselvitys Länsisatamaan ja kaupassa käynti. Päivä pulkassa. Positiivisinta päivässä
oli varmaan autoilijoiden käytöstavat… Olisiko lopulta suomalainen
autoilija oppinut jotain kohdatessaan pyörän tien päällä. Petri
muuten punnitsi nuo kantamukseni ja kiloja kertyi 27 kg. Joten,
vaikka teltan paino nousi, niin silti kantamusten paino tippui noin
kolme kiloa ensimmäisestä reissusta. Lähetän vielä osan vaatteista
siinä vaiheessa kotiin kun kelit lämpenevät, niin paino tippuu
entisestään. Mieskin kävi punnituksessa ja paino on 77kg. Kiva
seurata mitä se on reissun jälkeen.
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Päivän Kilometrit:
Ajoaika:
Keskituntinopeus :
Max nopeus:
Yöpaikka:

125 km
7:16 h
17.18 km/h
54.43 km/h
Tapiola Suomi

Illalla nukkumaan meno venähti yli puolen yön ja kun aamulla oli
melko aikainen herätys, niin mies ei ollut aivan parhaassa iskussa
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päivän koitosta ajatellen. Aamukahvit toki ehdittiin nauttia ennen
pikaista pyrähdysta länsisatamaan mistä laiva Viron puolelle lähti.
Länsisataman uudet liikenne järjestelyt olivat vasta työn alla ja koko
satama ihan sekaisin. Petri saattoi minut satamaan asti ja harmitteli
ettei pääse mukaan matkaan.
Jonottelin autojen kanssa laivaan ja sain osakseni ihmetteleviä
katseita. Lähtöselvityksen jälkeen sain ajaa laivaan ensimäisenä ohi
jonottavien autojen. Sidoin pyörän kiinni laivan rakenteisiin ja
nappasin tankolaukun, jossa säilytän kaiken arvokkaan matkaani.
Tankolaukku lähtee helposti irti ja sen otan aina mukaani kun
poistun pyörän päältä, esimerkiksi kauppaan. Nyt nauttimaan meriaamiaista. Ajatus on syödä hyvin, mutta ei liikaa, sillä ajaminen olisi
tuskaa liian täydellä vatsalla.
Aamiasen jälkeen päätin mennä huilimaan. Löysin itselleni oman
”siivun” lattialta. Pienet torkut olivat poikaa laivan ylimmän
kerroksen tasanteella, jonne oli tiensä löytänyt moni muukin
väsynyt matkaaja. Silmällisten jälkeen lähdin tutkailemaan laivalta
löytyvää kauppaa ja matkalla sinne törmäsin pariskuntaan, joka oli
aamutuimaan lukenut jutun minusta ja matkastani paikallislehdestä.
Kovasti kyselivät matkasta ja lopuksi toivottivat onnea matkaan.
Lähdin seuraamaan Tallinnasta kansainvälistä polkupyöräreittiä
EuroVelo 1. kohti Haapsalua, jota olin jo aikasempana kesänä
ajanut. Kartankin olin päättänyt jättää sivulaukkun koska reitti oli,
tai ainakin niin luulin, tuttu. Kuitenkin Tallinnan kaduilla olin vähällä
eksyä reitistä, mutta kysymällä paikalliselta pyöräilijältä pääsin pian
takaisin oikealle tielle. Kaveri oli itse ajamassa samaan suuntaan
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kanssani ja aikamme juttelimme pyöräilystä ja matkastani kohti
etelää.
Koko loppupäivän pysyin reitillä, enkä edes
vahingossakaan eksynyt. Reitti on hieno ja rauhallinen ajettava.
Matkaani varjostaa nyt vaan jo eilen alkanut kipu oikean polven
taitteessa. Suuntasin siis kohti Paldiskin kaupunkia eli Tallinnasta
rantoja pitkin kohti länttä. Keli oli nyt hieno, auringon paistetta ja
lämpöä. Kevät oli huomattavasti pidemällä kun Suomessa.
Ensimmäinen kohde, jonne halusin mennä tarkemmin tutustumaan
on Tigun kylän lähettyvillä oleva asuinalue. Se on maankuulu siellä
olevista hulppeista omakotitaloista, jotka on ymmärtääkseni
rakennettu Viron nousukauden aikana ja nyt niistä moni oli
myytävänä, sillä niiden ylläpitokustannukset olivat hintojen nousun
jälkeen käyneet isoiksi.
Matka jatkui nyt kivun siivittävänä ja otin kipuun
särkylääkettäkin. Tämä osa Virosta on siinämäärin edistyksellistä,
että täältä löytää komeat pyörätiet aina Murasten kaupungin
liepeille, jonka jälkeen ne loppuvat. Tien pientareet olivat kuitenkin
ajettavia ja tie hyväkuntoista.
Seuraavaksi jäin ihmettelemään luonnon kauneutta
Türisalun kalkkikivi jyrkänteille, joilta löytyy korkeutta 30 metriä.
Sieltä on komea näkymä Suomenlahdelle. Olin vieraillut täällä
edellisellä pyöräreissullanikin, mutta silloin oli keli sateinen ja
näkyvyys merelle huono. Nyt oli keli selkeä ja näkymä kieltämättä
aika mieletön. Myös muutoksia edellisestä käynnistä oli se, että
parkkipaikan ja jyrkänteen väliin oli tehty jykevä aita, joka esti
autolla ajamisen alas jyrkänteeltä itsetuhoisin ajatuksin.
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Sivu 17

Polkien halki itäisen Euroopan

Matka jatkuu pitkin Joa-tietä kohti Keilajoen kylää, jossa sijaitsee
hieno, Viron kolmaneksi suurin vesiputous. Olen ajaa paikan ohi,
mutta jokea ylittävältä sillalta huomaan paikan ja palaan takaisin.
Keilan vesiputous on 6 metriä korkea ja kymmeniä metrejä leveä.
Sitä suurempia ovat Virossa vain Narvan ja Jägalan vesiputoukset.
Puistosta vie tie joenrantaa pitkin kahden riippusillan yli
putoukselle. Paikallisen tavan mukaan hääparit tulevat
hääpäivänään putoukselle, kiinnittävät sillan kaiteeseen nimillään
varustetun onnea tuovan lukon ja heittävät avaimen nopeasti
virtaavaan veteen.
Kameralle löytyy täällä käyttöä ja kuvailenkin virtaavaa vettä ja
lukkosiltaa pitkän tovin. Virtaava vesi on minusta jotenkin
luomoavaa.
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Matkaan kohti Kloogarannan kaupunkia, jonka jälkeen lähden
polkemaan kohti Paldiskia, tietä numero 8. Tien risteyksessä on Euro
Velo 1. opasteet. Tämä reitti on merkitty hyvin ja ajoin sen edellis
kesänä toiseen suuntaan. Nyt pitänee oikaista hivenen, jotta
pääsisin perille leirintä-alueelle, sillä jalan kipu rupeaa olemaan
sietämätöntä. Ajoin Kersaluun asti ja siitä poikkesin pikkutielle kohti
Vanaveskiä, josta jatkoin Madisen kylään ja sieltä fillarin keula kohti
Padisea ja siellä sijaitsevaa leirintäaluetta. Tiet täälläpäin Viroa ovat
hyväkuntoisia ja tie Madisesta Padiseen on aivan uusi,
loistokuntoinen ja erittäin rauhallinen tie ajella.
Loppupäivästä silmistä valui vesi ja suomalaisia kirosanoja sinkoili
virolaisessa metsässä. Kipu oli niin kovaa, että ajoin viimeiset viisi
kilometriä vain toista jalkaa käyttäen. Jos huomenna aamulla tuntuu
edes yhtään kipua jalassa niin en lähde tien päälle vaan yritän
rauhoittaa jalan ja saada sen kuntoon. Teiden kunto oli koko päivän
reitillä hyvä ja liikenne todella rauhallista. Maisemat olivat hienoja ja
sää aurinkoinen, mutta kuitenkin meren läheisyydessä ajoviimassa
oli melko kylmä.
Leiriin, teltta pystyyn, pikainen käynti kaupassa ja ruuan laittoon
teltalle. Tilasin aamiaisen päärakennukseen, jossa oli nyt aivan
täyttä, sillä lähistölle rakennetaan Naton uutta lentotukikohtaa ja
sen rakentajat ovat vuokranneet koko päärakennuksen huoneet
itselleen. Tilasin itselleni vielä saunan, joka lämmitettiin ihan minua
varten. Sauna oli poikaa. Alueen läpi virtasi pieni joki nimeltään
Ruostejoki, siihen en tosin tarjentunut mennä uimaan, vaikka pieni
laituri olikin rantaan tehty.
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Leirissä naapuriteltassa oli myös matkapyörälijä, joka oli liikeellä
nojapyörällä. Hän oli lähtenyt liikkeelle Hollanista ja oli matkannut
Norjaan, Ruotsiin, Suomeen ja sieltä lautalla nyt tänne Viron
puolelle. Kaveri oli siinä viidenkympin korvilla oleva kokenut
matkapyöräilijä ja valitteli pakkaskelejä, joihin oli törmännyt
Suomen puolella. Kyselin onko hänellä tietoa huomisesta kelistä,
johon sain hauskan vastauksen. Heillä Hollanissa oli sanonta, että ”
Mitä enemmän sinua kiinnostaa huominen sää, sitä lähempänä olet
vanhuutta, joten minua ei huominen sää kiinnosta”.
Päärakennuksessa oli myös langaton nettiyhteys, jossa päivitin
blogini ja josta pääsisin lähettämään ensimmäisen matkajuttuni
paikallislehteen huomenna. Jalka tuntui nyt niin kipeältä ajettaessa,
että valmistuin pitämään huomisella ennenaikaisen vapaapäivän.
Kipu ei tuntunut muuten kun ajaessa.

Päivän Kilometrit
Ajoaika
Keskituntinopeus
Max nopeus
Yöpaikka
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84 km
5:o5 h
16.62 km/h
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Välipäivä Padisessa
Aamusta oli keli kostea ja viileä. Yöllä oli tainnut sataakin, mutta
sateeseen en kuitenkaan herännyt. Yleensä nukun teltassa mainiosti
enkä muutenkaan ihan pienestä metelistä herää. Kun kampesin
itseni ulos teltasta huomasin naapurini jo jatkaneen matkaa. Aamun
strategia olisi seuraava: aamiainen, jonka jälkeen ajattelin käväistä
kaupassa - ihan testimielessä koittamassa miten jalkani suhtautuu
ajamiseen. Kyllä se vielä niin kipeä oli, etten ajatellutkaan sinä
päivänä matkaa jatkaa. Ostin tulevan päivän ruokatarvikkeet
kaupasta ja nilkutin takaisin leiriin.
Päivä meni kuitenkin rattoisasti, sillä kirjoitin juttuni lehteen
loppuun ja lähetin sen. Soittelin veljelleni Suomeen ja tutkailin
tulevaa reittiä netistä. Soitin myös Suomeen Peeterille, joka on
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paikallisia. Hän on jo parikymmentä vuotta suomessa asustellut
ystäväni, jolla on mökki Haapsalussa. Sinne seuraava ajopäiväni
päätyisi. Kyselin olisiko mökillä joku paikalla vai pistäisinkö leirini
pystyyn mökin pihalle. Samalla kysäisin olisko mahdollisesti yhteisen
tuttavaperheen jäseniä kotosalla, mikäli tarvitsisin tietoa lääkäreistä
Haapsalussa. Peeter lupasi selvittä asiat ja soitella minulle takaisin.
Yöllä kohdalle osunut sadekuuro toi esille uusia piirteitä teltastani.
Teltan kummallakin puolella olevien ”apsidien” (eteisten) vetoketjut
päästivät läpi vettä, joten pientä vuotoa oli havaittavissa. Tämä
tarkoittaa sitä, että mitään tavaraa ei kannata säilyttää näissä
tiloissa ilman, että ne olisi pyörän sivulaukuissa tai muuten suojassa.
Tosin vettä ei ollut paljoakaan vuotanut, mutta jonkinverran
kuitenkin. Iltapuhteiksi pesin vielä ajovaatteni ja pistin ne
kuivamaan ylimääräiselle teltan kiinitysnarulle, jonka pingotin parin
puun väliin.
Aamulla olisi pieni pakko lähteä matkaan, sillä jo yhden ajopäivän
hukkaan heittäminen ahdisti ja menohalut oli melkoiset. Aamiasien
tilasin itselleni ja illalla katselin paikallista tv-ohjelmaa paikan
ruokalassa sekä netistä Suomen uutiset.
Matkaan musta ratsuni
Aamu oli taasen kostea, mutta aurinko paistoi komeasti. Herätys on
kello 7:30. Eilen pesemäni ajovaatteet olivat kostean kelin vuoksi
vielä nihkeitä, mutta päälle ne pitää kuitenkin pistää ja ajoviimassa
kuivattaa. Suuremman osan pyykistä sullon kosteina laukkuihin, ne
pitää kuivattaa illalla mökillä kunhan sinne pääsen. Aamiasen
jälkeen leiri kasaan ja pyörän päälle. Katson myös sähköpostin sillä
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haluan tarkistaa että juttuni päätyi toimitukseen. Poikkesin
lähikaupassa ostamassa ajopäivän välipalat ja muut murkinat. Tosin
harvemmin ajopivän aikana iteselleni lämmintä ateriaa suon, sillä
runsas syöminen kesken ajoa vie puhdin pois. Öinen vesisade oli jo
yhdessä yössä saanut puissa olevat pienet hiirenkorvat jo
huomattavasti suurenmiksi ja niin koko maiseman paljon
vehreämmäksi
Kaupan räystäillä istuskeli muutamia pääskysiä, joten täällä oli jo
täysi kesä ja kamera sai taas kyytiä. Ensimmäinen pysähdys tuli jo
alkumatkasta kun pysähdyin taas katselemaan Padisen vanhaa
munkkiluostaria ja sen vieressä olevaa kartanoa, joka toimii nykyään
hotellina.
Padisen luostari (viroksi Padise klooster) on Virossa, noin 50 km
Tallinnasta länteen, sijaitseva sisterssiläisluostari. Luostari on
perustettu 1300-luvulla. Dünamünden sisterssiläisluostari sai
vuonna 1220 sai Padisen tienoilta maa-alueita korvauksena avusta
kristinuskon levittämisessä alueella. Ensimmäisenä rakennuksena
paikalle pystytettiin mahdollisesti kivinen kappeli, ja osa luostarin
munkeista siirtyi sinne huolehtimaan paikallisesta uskonelämästä.
Koska Dünamünden luostarin maat oli pakko myydä vuonna 1305,
he muuttivat Padiseen 1310 ja aloittivat uuden luostarin
rakentamisen vuonna 1317.
Parhaimmillaan luostari oli vuoden 1400 tienoilla ja rakennuksia
täydennettiin edelleen. Luostari selvisi myös 1500-luvun alkupuolen
uskonpuhdistuksesta. Kuitenkin 1500-luvun puolivälissä munkit
ajettiin luostarista pois ja päärakennuksesta tehtiin linnoitus. 1500ja 1600-luvuilla luostari kärsi ruotsalaisten ja venäläisten
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taisteluissa. Kuningas Kustaa II Adolf lahjoitti entisen luostarin
alueista suuren osan vuonna 1622 Rammin suvulle. He muuttivat
sinne asumaan ja remontoivat sisätiloja muistuttamaan
barokkityyliä. Rammit asuivat luostarissa vuoteen 1766, jolloin
rakennukset paloivat salamaniskun aiheuttamassa tulipalossa.
Luostarirakennusten materiaalia käytettiin kartanon rakentamiseen.
Kuvailin aikani luostaria ja jatkoin matkaani kohti Haapasalua. Nyt
on myös ensimmäistä kertaa lyhyet ajohousut ja t-paita päällä eikä
edes aamusta ole yhtään kylmä. Ajaminen tuntuu nyt TODELLA
hyvältä. Olin jo illalla miettinyt seuraavan ajopäivän niin, että
minulla oli pari reittivaihtoehtoa riipuen siitä miltä jalka tuntuisi
aamusta. Toinen, pidempi reitti kulkisi pitkin rannikoa Euro Velo
1:sen reittiä, joka kulkee pitkin pikkuteitä ja matkaa kertyisi vajat
sata kilometriä. Tai jos jalka tuntuisi vähääkään pahalta niin ajaisin
suoraan tietä numero 17 Haapsaluun, sillä matkaa tätä kautta kertyy
noin 30 kilometriä vähemmän.

Jarkko Lindholm

Sivu 25

Polkien halki itäisen Euroopan

Jalka alkoi taasen jo muutaman kilometrin jälkeen vaivata, joten
päätös oli helppo tehdä; nyt vaan lyhintä reittiä perille ja
mahdollisesti nyt pitäisi mennä lääkäriin. Ainoa asia, joka nyt
lohduttaa on se, että tiellä viimevuonna työn alla ollut remontti on
kunnossa ja pienelle matkaa on tehty laadukas pyörätiekin. Sää on
hieno, auringon paistetta ja pientä myötäistä tuulta. Reitti on suht
rauhallinen ja teidenkin kunto melko hyvä, ei tosin niin hyvä kuin
ensimmäisen Viron päivän tiestö. Tämä väli on vaan muuten
hivenen tylsä, sillä eipä täällä oikein muuta ole kuin metsää, peltoja
ja pieniä kyliä. Kylätkin, jotka ovat merkattu karttaan, ovat yleensä
vain yksi talo tien varressa ja siinä kaikki.
Matka jatkuu, mutta kipu ei ainakaan ihan heti nouse
päällimmäiseksi vaan aika-ajoin voi nauttia pyöräilystä. Matkalla on
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aikaa miettiä maailman menoa ja totean, että jotakin on tälläkin
reitillä muuttunut vuoden aikana, ja vieläpä parempaan. Vielä
viimekesänä suurinosa pelloista oli kesannolla ja nyt niitä on alettu
viljelemään ja taloja on alettu kunnostelemaan. Muutamia kurkia
lentelee tien yllä otten selvästi korkeutta.
Pidän pienen tauon Valge-Ristin kylän kohdalla olevalla, vanhalla
Neuvostoliiton aikaisella betonisella bussipysäkillä. Mutustelen
jotakin välipalaa; jugurttia ja banaania sekä kevennän vaatetustani,
sillä nyt on jo lämmin. Päälleni jää pelkästään ajohousut ja
noeonkeltainen hihaton paita, jota pidän päälläni aina, joko
pelkästään tai sitten muiden paitojen päällä. Se toimii minun
huomioliivinäni aina kun olen pyörällä tienpäällä.
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Jalkaan sattuu, mutta vaan pyöräillessä ja se saa minut
mietteliääksi. Mikä ihme siellä voi olla ja mikä sen aiheuttaa, sillä
moista vaivaa ei ole vastaan aikaisemmin tullut. Voisiko se johtua
lukkopolkimista ja ajokengistä tai lähinnä siitä, että ne on säädetty
väärin ja jalka ei ole oikeassa asennosssa ajon aikana.
Eilen illalla oli vanhempi veljeni yrittänyt minua puhelimitse kiinni,
mutta olin silloin sauna- ja iltaruokailu reissulla ja sen jälkeen
koneella. No nyt sitten ajattelin soitella takasin päin ja vastailla
miehen kysymyksiin.
On aika jatkaa matkaa. Juuri silloin pudotan tankolaukun
kannattimesta roikkuvat aurinkolasini tielle ja ajan niiden yli. Kuuluu
rusaus ja kas, lasit jäävät tielle. Kummatkin linssit ovat erillään
pokista. Hetken mietin jätänkö ne siihen muistuttamaan minusta,
mutta päätän kuitenkin palata katsomaan miten niiden kävi.
Uskomatonta, mutta totta. Kummatkin linssit ovat irti pokista,
mutta niin linssit kuin myös pokat täysin ehjät. Kerään romut tieltä,
nilkutan takaisin bussipysäkille ja saan lasit ihan helposti kasaan.
Matka jatkuu ja kipu jalassa on nyt välillä pois ja taas tulee takaisin.
Muutaman hetken jopa luulen että nyt se on ohi, mutta kipu
muuttaa nyt hivenen muotoaan ja nyt pohkeen alaosaankin tuntuu,
mutta ei niinkään kipua vaan kuumotusta. Pyöräillessä mietin
jalkaani, kunnes jyrähtää. Ihan huomaamatta takaani ilmestyy iso
musta pilvi. Katson ylös ja huomaan, että linnut ovat korkealla ja
sitten se alkaa, vesisade. Olen juuri saapunut Linnanpään kylään ja
kuin tilauksesta bussipysäkki. Vettä tulee hetken todella rankasti ja
vanha bussipysäkin katto vuotaa kun seula. Siirtelen aikani pyörän ja
itseni paikkaa, samalla etsien sadevaatteita etulaukkujen kätköistä.
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Sadevaatteet päälle ja takasin tielle. Sadetta ei kauaa kestä ja taas
saa keventää vaatetusta.
Nyt olen jo todella lähellä Haapsalua ja soitan Petterille Suomeen,
varmistaakseni onko mökillä joku. Sillä jos ei, niin se tietää sitä ettei
siellä ole vettä käytettävissä, eikä paljon muutakaan.
Hivenen ennen keskustaa vastaan tulee iso kauppa jossa näyttää
olevan myös apteekki. Sinne siis ja apteekkiin ostamaan jotakin
lääkettä jalkaani. Kyselen aikani apteekin tädiltä mikä voisi olla hyvä
ja saankin tuubin lämmittävää urheiluvoidetta jalkaani. Levitän
voidetta heti apteekissa ja sitten kauppaan. Hieraisen kädelläni
myös suun pieliä ja hetki menee kun huomaan, että voide alkaa
lämmittää jalkaani ja samalla myös suunpieliä. Hetki vielä niin
jalkaani todella kuumottaa, kuten myös naamaani.
Olin ehtinyt haalia jo muutaman kartan ja ruokatavaran käsiini
viereisessä kaupassa. Polte kasvoi, se oli jo sietämätön. Vastaan
tulevalta myyjättäreltä kyselin vessaa, koska oli pakko päästä
pesemään ainakin kasvot. Myyjä neuvoo, että liikekäytävässä on
vessa ja jätänkin tavarat kassalle ja pinkaisen vessaan. Kylmää vettä
kasvoille ja se helpottaa heti mutta vaan hetkeksi. Lisää vettä ja
kylmempää. Viimein kasvoista alkaa polte helpottamaan ja takasin
ostoksille.
Tosiaan, löysin liikkeestä muutamia karttoja helpottamaan
loppumatkan suunnistusta kohti Ateenaa. Virosta löydän hyvän
kartan nimeltään ”Eesti jalgrattateed” eli polkupyöräreittejä Virossa.
Kartta on tosin 1:500 000 mutta luultavasti tarpeeksi tarkka, jotta
reitillä pysyy. Karttaan on merkitty viisi perusreittiä ja numero 1 on
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juuri Euro Velo-reitti. Lisäksi karttaan on merkitty aluereittejä kuusi
kappaletta. Kartan toisella puolla on merkittynä Tallinnan, Tartun,
Otepään sekä Raplan alueen pyöräilyreitit, kaupunkikarttoihin
merkittynä. Hyvä löytö tämä kartta.
Lisäksi käteeni jää Latvian ja Liettuan kartat, kummatkin myös
tarkkuudeltaan 1:500 000. Varmistelin näillä ostoksilla kartat jo nyt.
Löysin jo Suomesta mukaani muutamia leirintäalue- ja
pyöräreittikarttoja kyseisistä maista. Ne löytyivät Viron osastolta
matkamessuilta. Messuilta löysin myös muidenkin maiden pyöräilyja lerintäalueiden karttoja.
Nyt Peeter soittaa, että mökillä on hänen vaimonsa, Astridin
vanhemmat. Myös yhteinen perhetuttumme olisi kotona ja
kumpaankin paikkaan olisin tervetullut yöni viettämään. Päätän,
että menisin mökille vaikka se lisäkilometrejä tietäisikin. Mökki on
lähellä Hiidenmaalle lähtevän laivan satamaa, Puskun kylässä ja
matkaa Haapasalun keskustasta olisi vielä kahdeksan kilometriä.
Ostan sitten paikallista grillimakkaraa tietäen, että grillaus onnistuu
mökillä. Lisäksi vähän muutakin iltapalaa ja tietenkin se
jokapäiväinen rentouttava juoma, olut.
Liikkeeseen
mennessäni
ajoin
pyörän
kauppakeskuksen
tuulikaappiin parkkiin. Se on hyvä paikka täydessä lastissa olevalle
pyörälle. Jo aikaisemmin kauppakeskuksen vartija katseli toilailujani
ravatessani vessaan ja taas takaisin kauppaan. Nyt maksaessani
ostokseni ja poistuessani tuulikaappiin, vanhempi vartija tuli sinne
perässäni ja kyseli matkastani. Kerroin tietenkin, vartija hymyili ja
toivotti onnea matkaan.
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En päässyt kuin muutaman sata metriä niin sade yllätti taasen
matkaajan. Kurvaus automaatti bensa-aseman katoksen suojiin ja
sadevaatteet päälle. Nyt jalkaani poltteli ja sadehousujen kosketus
tuntui sietämättömältä. Olin jo lähes keskustassa kun ajattelin
kurvata pyöräliikkeeseen katsomaan löytyisikö sieltä sadesuojia
ajokenkiini. Olihan siellä, mutta aivan tuhottoman kalliit ja vieläpä
vain yhtä kokoa ja sekin pieni.
Takaisin pyörän selkään ja nokka kohti mökkiä ja taas, kuten joka
kerta tänne tullessani, en sitä mökkiä löydä. Käsittämätöntä, mutta
totta: Olin taas ajanut yhden risteyksen väärin ja löysin itseni
satamasta, josta lähtee lautta Hiidenmaalle. Soitto Suomeen ja
reittikysely. Samaan aikaan kun sain puhelimen suljettua alkoi taas
sataa. Nyt päätin, että en niitä housuja päälleni vetäisi, koska olin
ihan lähellä ja jalkaa poltti jo siihen malliin. Nyt se sade sitten
yltyikin kaatosateeksi ja kasteli kulkijan jalat, housut ja kengät aivan
läpimäräksi.
Löysin mökin ja ajoin pyörän suoraan autotalliin ja kolistelin itseni
sisään. Vastaanotto oli yhtä lämmin kuin aina tänne tullessani.
Kielimuuri on melko iso, mutta kyllä me toimeen tullaan. Vanha
emäntä soitti tyttärelleen Suomeen ja hetken päästä vanha emäntä
antaa minulle puhelimen. Astrid kertoo, että talon emäntä toivottaa
minut tervetulleeksi, kehottaa olemaan kun kotonaan ja sanoo, että
minulle on lämmitetty myös sauna ja kyselee, että mikä jalassani on.
Kerron mikä vaivaa ja sen, että hain salvaa ja nyt koko jalka on kuin
keitetty krapu. Punainen ja kuuma. Astrid kehoittaa, että antaisin
vanhan emännän katsoa jalkaani ja kertoo myös, että äidillänsä on
yleensä lääkkeitä ja voiteita mukanaan. Sanon Astridille, että
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kertoisi äidilleen, että minua EI tarvitse sitten passata, että tulen
ihan hyvin toimeen omillani. Tiedettähän kaikki vanhat äidit; syö,
syö, syö, onko nälkä? Syö. Tämä kaikki, ihan positiivisessa mielessä.
Saunaan. Voi vain kuvitella, mitä tällä käärmesalvalla voideltu
punainen koipi on kuumasta saunasta mieltä. Olin kuumuudessa
puoliväkisin ja sitten kylmää vettä suihkusta jalalle. Hetki saunan
jälkeen kuumoitus lakkasi ja olo helpottui.
Aloin kirjoittamaan blogitekstiä keittiön pöydällä ja sivusilmällä
seurasin vanhan emännän toimia. Hän tuli alakertaan pieni lasi
mukanaan ja otti kaapista lasin pohjalle Vodkaa, kun konjakki oli
kuulemma päässyt loppumaan. Kaatoi siihen tilkan hunajaa ja
jostain tuubista jotain rasvaa. Pikkulusikalla sekaisin ja sitten hän
antoi lasin minulle ja käski hieroa sekoitusta jalkaani. Käsky kävi
levittää sekoitusta myös vielä illalla ja aamulla jalkaan. Käväisin
grillaamassa makkarat ja söin ne nauttien. Makkaraa, jossa on
kokolihaa eikä mitään jauhoja. Suolaista, rasvaista ja niin hyvää.
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- Päivän kilometrit
- Ajoaika
- Keskituntinopeus
- Max nopeus
- Yöpaikka

74.35km
4:01:17 h
18.48 km/h
31.70 km/h
Pusku Viro

Kohti Etelä-Viroa
Kännykkä herätti 7:30, mutta heräsin itse 7:29 kuin tikka. Aamu
alkoi hyvissä merkeissä. Suvilan vanha emäntä keitti matkamiehelle
aamukahvit ja tein muutaman juustovoileivän aamupalaksi.
Matkaan lähdin jo vähän jälkeen klo 9:00. Isäntäväki toivotti minulle
hyvää matkaa ja vanha emäntä teki salvaa minulle vielä matkalle
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mukaan. Suuntasin matkan ensin takaisin Haapsalun keskustaan,
sillä pitää käydä matkaeväitä hakemassa päivää varten. Mökiltä olisi
päässyt lyhyempääkin reittiä Lihulan suuntaan, mutta kauppareissu
pitää hoitaa.
Matkalla keskustaan silmiini osuu palasina oleva kännykkä, joka on
levinnyt pitkin tietä. Pysähdyn ja löydän kaikki osatkin ja olen juuri
kokeilemassa saako puhelimen vielä päälle kun paikalle pysähtyy iso
bemari. Nuori kuski kysyy olenko nähnyt pudonnutta kännykkää.
Hymyilen ja annan kännykän kaverille, joka on selvästi
hermostuneen oloinen ja luultavasti myöhässä töistä. Mieleeni tuli
se tosiasia, että minulla olisi vielä lähes kaksi kuukautta lomaa
jäljellä ja se piristi vielä lisää muutenkin hyvää aamuani. Illalla olin
päättänyt jättää pois ajokengät ja siirtyä vanhaan tyyliini ja
kaivoinkin sandaalit laukusta aamulla jalkaani.
Matkalla Haapsaluun ohitan Ungrun kartanon rauniot, muutamia
kilometrejä Haapsalun keskustasta, Kiltsitien varrella. Ungrun
rauniolinna on Viron vaikuttavimpia uusbarokkisia rakennuksia,
vaikka se ei koskaan valmistunutkaan kokonaan. Linnan
pohjapiirustus on monimutkainen, ja linnassa on lukuisia barokkisia
voluuttapäätykolmioita. Ungrun linna oli Saksassa sijaitsevan
Merseburgin linnan lähes tarkka kopio. Linnalla on masentava
historia. Sen rakennutti saksalaisnaiseen rakastunut paroni von
Ungern-Sternberg Merseburgin linnan kopioksi, rakastettu kun oli
sitä mieltä, ettei voisi koskaan lähteä hänelle rakkaasta isänsä
linnasta. Linnan valmistuttua nainen oli kuitenkin jo kuollut. Paroni
itsekin vietti linnassaan vain yhden yön - ja senkin arkussa ennen
hautajaisiaan kuoltuaan Venäjän-matkallaan.
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Linnaa alettiin ryöstellä jo 1900-luvun alussa, mutta ihmeesti seinät
ovat pysyneet pystyssä kohta sata vuotta kaikista historian
mullistuksista huolimatta. Toisen maailmansodan jälkeen linna
sijaitsi neuvostoarmeijan sotilasalueella. Vuonna 1968 Kiltsin
lentokentän komentaja päätti purkaa tarpeettomat rauniot
kiitoradan täytteeksi. Noin kolmasosa linnasta purettiin, loppu on
onneksi säilynyt ja nykyään sitä kunnostetaan. Vieressä on siis myös
hylätty Neuvostoarmeijan lento- ja ohjustukikohta, jossa vuosittain
järjestetään kiihdytyskisoja ja kokoontumisajoja rock konsetteineen.

Matka jatkui. Pysähdyin ottamaan muutamia kuvia Haapsalun
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rautatieasemalla. Ratapihalla seisoo muutamia museoverureita sekä
junanvaunuja, joista osa on entisöity ja osa odottaa kunnostusta.
Junaratakaan ei ole enää pitkään aikaan mennyt minnekään, itse
asiassa rata on purettu pois.
Rautatieasema on kaupungin kuuluisimpia nähtävyksiä. Kaupunki
tunnetaan ehkä parhaiten juuri siitä; mudan, kylpylöiden ja Piispan
linnan ohella. Haapsalun rautatieasema rakennettiin alunperin
keisarillisiin tarpeisiin. Olihan pieni kylpyläkaupunki venäläisen
aristokratian suosima lomapaikka.
Asemarakennus koostuu neljästä osasta: matkustajainhuone,
keisarin paviljonki, niitä yhdistävä katos ja 216-metrinen
asemalaituri, joka oli tuohon aikaan Euroopan pisin katettu
asemalaituri. Laturin pituus oli sama kuin Tsaarin junan
kokonaismitta. Kuulemani tarinan mukaan kuitenkaan Tsaari ei
koskaan Haapsalussa vieraillut. Ensimmäinen matkustajajuna saapui
Haapsaluun vuonna 1905, viimeinen lähti 1995. Rautatieasema
toimii nykyisin Haapsalun linja-autoasemana. Elokuussa Haapsalussa
järjestetään vuosittaiset Augustibluus-bluesmusiikkifestivaalit, jonne
saapuu esiintyjiä niin Suomesta, Ruotsista kuin Yhdysvalloistakin ja
asemanlaituri toimii myös yhtenä konserttipaikkana kultuuritalon
lisäksi. Ystäväni Peeterkin on näillä festivaaleilla esiintynyt. Entisestä
rautatiepenkereestä rakennettiin 50 km pituinen kuntopolku,
polkupyöräilijöiden kannattaa kokeilla reittiä Haapsalusta
Riisipereen.
Keskustassa poikkean samassa kaupassa, jossa olin monena vuonna
aikaisemminkin asioinut. Haapsalu on minulle tuttu paikka, joten

Jarkko Lindholm

Sivu 36

Polkien halki itäisen Euroopan
mitään kierrosta kaupungin nähtävyyksiin tehnyt. Kaupunki on
kaunis ja hyvin siisti.
Hyvät tiet ja leveät pientareet tekevät matkasta mukavan. Jalkakin
tuntuu taas toimivan. Aurinko paistoi kuumasti jo aamusta ja pieni
sivutuuli hidastaa vähän matkan tekoa. Tiellä on pitkiä suoria ja
liikennekin on melko rauhallista. Sain muutaman tekstiviestin päivän
aikana, joissa kehuttiin juttua, joka tänään ilmestyi paikallislehdessä.
Kun pääsin valtatie numero 10:lle, niin tie leveni entisestään ja
tienpintakin muuttui sileämmäksi. Aamun tie numero 31 oli erittäin
karkea pintaista asfalttitietä.

Päivän hauskin kävi heti päästyäni tielle numero 10. Vastaan tuli
joki… KASARI JOKI. Asia huvitti minua niin, että suustani pääsi oikein
naurun röhähdys, jota vastaan tulevat kalamiehet kääntyivät
katsomaan. Heti joen jälkeen tien laidassa oli kahvipaikka, jonne
päätin mennä kahville. Nuorehko neiti kysyi voisinko odottaa hetken
ja painoi kahvinkeittimen päälle. Otin ison kupin kahvia ja croisantin.
Ne maksoivat yhteensä alle euron. Kahvila oli niin vinossa, että olin
varma, että se kaatuisi. Tiskin takana seinällä oli iso hylly täynnä
viinaa ja kun paikka on avoinna 24h, niin ei tarvitse miettiä miksi
kahvi ei ole tämän paikan päätuote. Hyvää se kuitenkin oli.
Matkaan taasen kahvin jälkeen ja nyt tuulikin oli myötäinen ja
matka edistyi. Pian tulinkin risteykseen, joka kääntyi Lihulan kylään.
Pieni pätkä tietä pitkin ja soitto ja laulu alkoi kuulua jostakin.
Vasemalla puolella tietä oli ilmeisesti jonkinmoisen vanhan linnan
rauniot. Niiden vieressä oli lava, jossa soitti nuorista tytöistä ja
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pojista koottu bändi ja laulamassa satapäinen lapsikuoro. Mukana
esityksessä oli myös muutama pelle.
Jatkoin kaupugin keskustaan, joka vaikutti jotenkin hyvin
kodikkaalta. Ensimmäisen kaupan kohdalla pyörä parkkiin ja
ostoksille. Olin matkalla jo tuhonnut lähes kaiken Haapsalusta
ostetun murkinan. Kauppa oli paljon fiksumman oloinen kuin muut
vastaan tulleet. Löysin nuudeleita, jugurttia, viinirypäleitä ja muuta.
Kulkiessani lihatiskin ohi nenäni tunsi jotain. Hyvä ruoka tuoksui
tiskillä. Täällä oli valmiita, lämpimiä ruokia myynnissä lihatiskin
toisessa päässä. Rasia kokoja oli 5 ja tyydyin niistä pienimpään. Otin
kaalilaatikon tyylistä sapuskaa mukaani. Poikkesin nauttimaan
aterian muutaman sadan metrin päässä olevaan puistoon. OLIPA
HYVÄÄ, ja maksoikin alta euron.
Pähkäilin reitin kanssa samalla kun nautin ruoasta puiston penkillä.
Lähtisinkö ajamaan pidempää polkupyöräreittiä vai lyhempää
reittiä, tietä numero 60 suoraan Pärnuun. Ajattelin, että lyhyempi
reitti ja varmasti tylsempi olisi se oikea nyt kun aloitus oli muutenkin
mennyt vähän pieleen oikuttelevan jalan kanssa, joka tosin nyt
tuntui ihan hyvältä. Ilmeisesti Suvilan emännän rohdoista oli apua ja
kun jätin lukkokengätkin pois, niin sain jalan luonnolliseen asentoon
polkimelle. Samassa kun nousin penkiltä, tunsin viiltävää kipua
polven takana. Kun aikaisemmin olin laittanut jalkani aivan suoraan
se oli helpottanut, mutta nyt en saanut sitä suoraan ja kun painoin
polven takaa kädelläni maailma lähes musteni. Mikähän nyt? Lähdin
varovasti liikkeelle ja huomasin, että nyt ei sattunut polkiessa,
mutta jos yritin suoristaa jalkaa niin siihen sattui. Muutaman
suoristus yrityksen yritin jalalla tehdä, mutta lopetin sen ja olin vain
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tyytyväinen, että polkiessa ei jalassani tuntunut lainkaan kipua.
Loppupäivästä jalan sai taas suoraksikin.
Tuuli yltyi ja lähdin etsimään leirintä aluetta, joka oli merkitty
jokaiseen tien varressa olevaan alueesta kertovaan karttaan. Lähdin
seuraamaan pientä tietä ja ajoin ja ajoin. Ajoin läpi suojelualueen,
jonne oli merkitty ”puuniitty”. Siis metsikkö, jossa kasvoi vanhoja
tammipuita. Mitään leirintäaluetta vastaan ei kuitenkaan tullut.
Karttaa tutkien huomasin, että jos jatkaisin vielä pienen matkan niin
tie tulisi risteykseen, josta voisin lähteä viistosti tielle numero 60
takaisin ja samalla tulisin lähes karttaani merkittyyn majoituksen
kohdalle. Jatkoin pikkutietä. Tie mutkitteli takaisin sille isommalle
tielle, josta pois poikkesin. Vielä palan matkaa, niin vastaani tuli
kaksi taloa, joista toisessa oli huoneita vuokrattavana, 250 kruunua
yö. Suihku ja keittiön käyttö kuului hintaan.
Hivenen kallista matkabudjettiini, mutta pidemmälle en enää
jaksanut mennä. Isäntäväki oli todella mukavia ja juttuun tultiin
emännän kanssa englanniksi. He esittelivät minulle tiloja, joissa voi
järjestää juhlia ja majoituskapasiteettikin oli melkoinen. Emäntä oli
Pärnussa sairaanhoitajana ja isäntä hoiti pääasiassa tätä majoitus-/
juhlapaikkaa, jossa he myös itse kesät asuivat. Tälläistä majoitus
muotoa on todella paljon Virossa ja ihan yksityiset ihmisetkin
vuokraavat huoneita omista taloistaan matkalaisille.
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- Päivän kilometrit
- Ajoaika
- Keskituntinopeus
- Max nopeus
- Kokonais km/aika
- Yö paikka
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110.15km
6:45:06 h
16.31 km/h
34.59 km/h
434/25:13
Audru Viro
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