
MOOTTORIPYÖRÄRETKI 2008 – KAUNIS KOTIMAA

Su 13.7. Vesilahti

Aamuherätys klo 05:00 ja lämpömittari näyttää +13 astetta ja keli pilvinen. Lähdemme 
aamutuimaan liikenteeseen koska sovittu tapaaminen toisen pyöräseurueen kanssa klo 09:00 
Vaajakosken ABC:llä. Ensimmäinen Yamaha tankkaus samassa paikassa ja kilometrejä takana 186 
km. Myös toinen pyöräseurue saapuu paikalle Huttulasta ja yhteisen kahvituokion jälkeen matka 
jatkuu.

N. klo 11:30 saavumme Heinävedelle Neste Karvion kanavalle missä tankataan sekä mp:t että 
matkalaiset. Trippiin kertynyt kilometrejä 164. Taukoa pidetään jälleen klo 13:40 Polvijärvellä. 
Perille Kolin alueen vuokramökkiin saavutaan klo 15:40 ja sitä ennen oli poikettu Kolin keskustan 
Sale-markettiin jolla melko hyvät valikoimat tavaraa hyllyissä. Päivän kokonaiskilometrit Yamahan 
mittarista 396.

Ma 14.7. Koli

Silmä aukeaa noin klo 8 ja lämpömittari näyttää +18 astetta ja keli muuten aurinkoinen. Heti 
aamukahvin jälkeen motoristit ottavat suunnaksi Kolin sataman ja sieltä alkavan patikkapolun kohti 
Ukko-Kolia. Maasto on nousujohteista mutta maisemat Ukko-Kolilta ovat jokseenkin hulppeat. 
Matkan varrella myös Akka-Koli, Paha-Koli, Mäkrä ja Pikku-Koli. Maisemien ihailussa kulutamme 
aikaa reilut kolme tuntia ja patikkakilometrejä kertyy n. 10. Retken jälkeen lounas Kolin sataman 
Alatuvalla jossa saamme osaksemme ystävällistä palvelua ja hyvää ruokaa. Harrasteen jälkeen 



saunomme ja ihailemme maisemia Pielisen rannassa; päiväkahveita unohtamatta. Illalla paikallinen 
taksi kuljettaa meidät satamaan nauttimaan virvokkeita Alatuvalla. Illan päätteeksi porukan 
miespuolisten jäsenten oli pakko testata tuvassa olevaa pellettitakkaa sillä seurauksella, että 
kämpässä alkoi olemaan melkoisen lämmin eikä se tuli suostunut sammumaan ennen kuin pesään 
viskattiin lasillinen vettä! Se siitä miehisestä uteliaisuudesta...



Ti 15.7. Koli

Jälleen herätys klo 8 ja kurkistus ikkunasta: pilvistä ja pientä sadettakin ilmassa ja lämpötila +16 
astetta. Kamat kasaan ja mökki siistiksi ja tien päälle starttaamme klo 10:00. Pieni sateen tihuutus 
jatkuu. Poikkeamme Juukassa Kivikeskukseen ja siellä olevaan Faberge-näyttelyyn. Kun on aika 
jatkaa matkaa, niin voi sanoa että SATAA. Sadettä kestää Kuhmon ja Lentiiran toiselle puolelle eli 
n. 200 km. Lähestymme Suomussalmea ja poikkeamme Raatteenporttiin tutustumaan Talvisota-
näyttelyyn. Alueella mieleenpainuva Talvisodan monumentti. Jatkamme perille Suomussalmelle ja 
saavumme Scandic hotelliin Kiannon kuohut klo 17:15. Kylpylä ei ole enää kauaa auki, joten 
jatkamme huoneet saatuamme välittömästi saunaan ja uimaan. Päivän kokonaiskilometrit Yamahan 
mittarista 295.

Ke 16.7. Suomussalmi

Tavan mukaan herätys klo 8 ja vallitsevan kelin havainnointi: pilvistä ja eka sadekuurokin ehti jo 
maahan. Hotellilla runsas aamupalatarjoilu. Koska lähdön lähestyessä sade tiivistyy päätämme 
'liivipuodissa' saadun vinkin perusteella etsiä käsiimme paikkakunnan ainoan 
moottoripyörätarvikeliikkeen WRC:n, koska yhdellä matkalaisella ei ole sadepukua 
(olemassakaan). Onni on myötä ja kaupasta löytyy yksi ainoa IXS sadepuku ja vielä sopivaa kokoa. 
Pyörien tankit täyteen Suomussalmen Essolla mistä tien päälle klo 10:40. Uusi sadepuku herättää 
matkaseuralaisissa hilpeyttä koska väritys on musta-keltainen ja mieleen tulee iso ampiainen.

Matkalla tauko Taivalkosken korkeudella kioskikahviossa nimeltään Pyssäys ja ruualle ehditään 
Kuusamoon ravintola Martinaan. Sadepuvut jäävät matkalaisilta tässä kohtaa pukematta koska 



vuorossa käynti kaupassa Citymarketissa. Määränpää on n. 30 km:n päässä sijaitseva Rönnynranta 
(www.ronnynranta.fi) jonne matkan loppuosuus on pienehköä soratietä. Kuinka ollakaan, 
lähdettyämme kaupasta alkaa satamaan ihan reippaasti eikä matkalaiset enää matkan tässä kohtaa 
viitsi pysähtyä sadepukuja pukemaan. Lopputulos: kaksi litimärkää kuskia ja kaksi litimärkää + 
erittäin kuraista kyytiläistä. Perillä klo 15:15 ja kokonaiskilometrit Yamahan mittarista 178. Matkan 
väsymys karkoitettiin Rönnyn viihtyisissä saunatiloissa ja iltapuhteena myös ajopuvutkin siivottiin.

To 17.7. Rönnynranta, Kuusamo

Tämäkään aamu ei poikkea aikaisemmista ja kömmimme pystyyn klo 8. Sää on aurinkoinen ja 
lämpömittari näyttää +18 astetta. Aamupala tehtiin ja syötiin meidän isommassa perhehuoneistossa 
minkä jälkeen otimme suunnaksi moottoripyörillä Juuman ja pienen Karhunkierroksen lähtöportin. 
Patikkaretki alkaa noin klo 10. Maisemat ovat edelleen yhtä huikat kuin aikaisemmallakin reissulla 
ja lenkillä ekaa kertaa olevat ”Hondalaisetkin” vakuuttuvat maisemien kauneudesta. Itikoita on 
jonkin verran mutta ei kuitenkaan häiritsevästi. Koko 12 km:n lenkkiin kuluu aikaa 3 ½ tuntia ja 
vain 1 sadekuuro lievästi häiritsi matkan tekoa. Muitakin patikoijia oli liikkeellä ihan perheen 
pienimmät mukaan lukien selkärinkassa kannossa. Omat eväät ja juotavat kannattaa ottaa mukaan. 
Taukopaikoilla onnistuu esim. makkaran paisto ja juotavaa on maaston vaihtelevuuden ja 
vaativuuden vuoksi syytä olla matkassa.

Palattuamme Rönnynrantaan ja saunottuamme päivän hiet pois nautimme valmiista pöydästä paikan 
emännän Ainon valmistamaa ehtaa poronkäristystä pottumuusin kera, ruokaviiniä tietenkään 
unohtamatta.



Pe 18.7. Rönnynranta, Kuusamo

Ylös ja ulos klo 8 toteamaan AURINKO PAISTAA! Lämpötila +17 astetta. Tankkaamme pyörät 
Kuusamon Nesteellä ja lähdemme kohti Taivalkoskea. Sieltä tietä nro 800 Paltamoon mistä edelleen 
Kajaaniin ja tietä nro 6 kohti Nurmesta kunnes tietä nro 870 Rautavaaraan. Tälle tielle ei kannata 
eksyä toistamiseen; sen verran suoraa ja puisevaa baanaa. Määränpää on Nilsiässä Sokos hotel 
Tahkovuori mistä ilman ennakkovarauksia löytyy vapaita huoneita ja respa suhtautuu lämmöllä 
motoristeihin ja antaa kanta-asiakashintaan saunalliset huoneet. Tämän päivän huomiona fakta että 
emme kastuneet ja kokonaiskilometrit Yamahan mittarista 471. 

Iltaevästä hotellin ravintolassa ja rentoutumista juomien ääressä live-musiikkia terassilla 
kuunnellen. Paikasta jäi eritoten mieleen todella loistava palvelu mukaanlukien respa, tarjoilijat ja 
baarimikko. 

La 19.7. Tahko, Nilsiä

Verkkainen aamuherätys auringonpaisteeseen lämpömittarin näyttäessä +17 astetta. Aamusauna 
oman huoneen n. 1 neliön suuruisessa saunassa jonne kaksi hlöä sopii kun sovitellaan. Aamupalan 
jälkeen valmiit tien päälle n. klo 10. Tältä päivältä muistiinpanot jokseenkin vähäiset mutta reitti 
kulki Pielavedelle missä nautimme taukokahvit Kekkosen syntymäkotimuseossa ja matka jatkuen 
Keiteleelle missä vierailimme M.A.S.I:n tehtaanmyymälässä mutta tällä kertaa ei mukaan jäänyt 
mitään?! Nelostietä Jyväskylään mistä edelleen Huttulan suuntaan. Hyvästelemme 
”Hondaseurueen” Huttulassa ja jatkamme kotiin Vesilahteen jonne saavumme klo 17:20. Päivän 
kilometrit Yamahan mittarista 443. 



Lopuksi kuva pieneltä karhunkierrokselta Kuusamosta

Koko retken kokonaiskilometrit Yamahan mittarista 1970. Tällä kertaa Hondan mittariin kertyi 
hieman vähemmän;)

Loppukaneettina voitaneen todeta, Suomessa on paljon katseltavaa. Majoitukseksi kannattaa valita 
kesällä laskettelukeskuksia, jos niitä matkan varrelle kertyy.

Välillä motoristin täytyy myös levätä

Reittihän siis oli: Vesilahti - Jyväskylä - Koli - Raatteentie - Suomussalmi - Kuusamo - Nilsiä, 
Tahko - Jyväskylä - Vesilahti 


