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Aikainen lauantaiaamu 9. heinäkuuta oli jo herätessämme valoa tulvillaan. Taivas  aivan pilvetön. Lämpömittari näytti jo aamukuudelta yli 15 asteen. Säätiedotus ennakoi kesän tähän asti kuuminta päivää, 24-28 astetta suurimpaan osaa Suomea. 

Viholassa kajakkien lastaus peräkärryn ’hyllyille’ meni jo rutiinilla, jossa jokainen tiesi tehtävänsä. Tapsa toimi kajakkien sidontamestarina. Kiinnitysliinat olivat hyvässä ojennuksessa telineen pystysalossa. Siitä kukin kajakki sai sitten nopeasti tukevan lukituksen. Lopuksi vielä melat kärryn pohjalle kiinni, ja punainen huomioviiri pisimmälle kurottavan kajakin nostokapulaan liehumaan. (Hannele loistaa  monilla taidoillaan, nyt välähti vuorostaan ompelutaidon ja –innostuksen tuloksia: Hienot kangaspussit suojaamaan melan lapoja kolhuilta ja naarmuilta! Pitäähän herkästä hiilikuitumelasta pitää hyvää huolta.)

Ajoreiteissä Viholasta Karkkuun oli jo valinnan varaa. Yhteistuumin kuitenkin otimme selvän ja helpon reitin Porin valtatien kautta Häijään ja sieltä Karkkuun, minne saavuimmekin lähes täsmällisesti suunniteltuun aikaan kello 9. Wanha Harsun pihassa Isäntä-Upi jo olikin vastassa. Tietty myös muhkea musta New-Founlandinkoira, Boby tuli myös tervehtimään omalla tönäisytyylillään. Harsun pihapiirissä tulvi jälleen niin paljon nähtävää, kuultavaa ja koettavaa: Vanha pakari, Hyvän Paimenen majatalo, kaunis perinteinen pihapiiri ja monet vanhat esineet. Siinä olisi viivähtänyt pidempikin tovi, mutta Rautavesi ja kirkkovaellusreitti odotti kajakkejaan. Saimme kukin matkaevääksi, paperipussiin pakatun tuoreen ruisleivän, pullon vettä, vaellusreitistä kertovan vihkosen ja kullekin kirkolle omistetun rukouskortin.

Wanhan Harsun pihasta venerantaan ei ole kuin muutama kivenheitto, mutta autolla piti kiertää alikulkutunnelin kautta. Kello oli jo kymmenen kun olimme saaneet kajakit vesille ja lähtökuntoon. Rautavesi otti meidät lempeän tyynenä ja levollisena kannettavakseen. Veden pinta oli lähes tyyni. Siinä kajakkien viiltämät jäljet jäivät vielä  pitkään väreilemään taaksemme. Heti lähtiessämme oli jo puolivälin etappi näkyvissä: Sastamalan kirkon kattoharja näkyi etäällä horisontissa puiden latvojen yläpuolella. Mutta sinne on monta melanvetoa ja maisemakuvaa. 

Reittimme myötäili Rautaveden länsirantaa. Ohitimme ensin hauskan turvekattoisen saunamökin. Seuraavaksi tulimme Karkun evankelisen opiston leirikeskukseen, josta lasten iloiset äänet kantautuivat. Rannalla oli myös reitin ensimmäinen ’kirkko’: Kaunis nurmikenttä yksinkertaisine penkkiriveineen ja risteineen. Matka jatkui Papinsaaren ja Kanttorinsaaren suojissa. Papinsaaren puiden välistä ilmestyi komea harmaahaikara suurine siipineen ja kaula mutkalle taitettuna. Etäämmällä Kanttorinsaaren kaislikon laidassa näkyi joutsenpariskunta. Ne lipuivat huomaamattomasti kaislikon suojiin ennen kuin ehdimme lähemmäksi. Liekö ollut myös poikaset.

Vaellusreitin ensimmäiseksi taukopaikaksi oli merkitty Papinsaarien eteläinen kärki, mutta koska matkaa ja aikaa ei ollut takana kuin vasta muuta kilometri, päätimme jatkaa rannan tuntumassa ja katsoa miten Karkun kirkko näkyy Rautavedelle. Kirkon tapulin katto kohosi mäntyjen latvojen tasalle. Tie kirkolle näytti tulevan aivan rantaan, mutta selvää rantautumispaikkaa enne löytäneet, joten jatkoimme matkaa kohti ensimmäistä etappia ja taukopaikkaa Kuusisaarta.

Matka taittui kiireettä, Leena vielä etsi rytmiä ja varoi yrittämästä liikaa. Pieni tuulenvire sai nyt veden pinnan kevyesti väreilemään ja vilvoitti mukavasti. Itäpuolella kohosivat Ellivuori ja Pirunvuori. Jälkimmäinen tunnettu myös luolastaan ja monista tarinoistaan. Myös varsinainen laiva- ja veneväylä kulkee Rautaveden itärannan tuntumassa, mitkä antoi meille rauhan ja tilan meloa erillään muusta liikenteestä. 

Kuusisaari, kuten Papisaarikin ovat vapaassa retkeilijöiden käytössä. Molemmissa saarissa on useita rantautumis- ja leiripaikkoja. Kulkijoita oli, mutta vielä oli myös tilaa ja omaa rauhaa yhdelle kajakkiryhmälle. Kuusisaaren pohjoiskärjessä on oikein hyvä ranta nousta kajakilla maihin. Samoin uiminen rannassa on helppoa ja turvallista. Tauolla menikin tovi syödessä, kahvista ja teestä nauttien. Ylistimme kilvan evääksi saadun ruisleivän makua. Tosin ratkaisematta jäi näkemyksemme siitä että onko leipä herkullisempaa voin kanssa vai aivan ilman mitään. Ja olihan Hannelella myös oman uunin herkkuja mukana: Marjapiirakkaa! 

Kuusisaaresta Sastamalan kirkolle on matkaa vain reilu pari kilometriä. Kirkon ääriviivat kohoavat rantaa yhä vahvemmin hallitsevaksi profiiliksi muutoin niin avarassa ja tasamaastoisessa ympäristössä. Sastamalan kirkon pohjoispuolella on vierassatama, josta kajakit saa rantaan niin laiturin portaiden kautta kuin rantakivien välistä. Hannele muuttui hetkessä kesäleningissään valmiiksi kirkkoon astujaksi. Me muut hiukan asujamme vaihdettuammekin näytimme edelleen enemmän retkeläisiltä kuin kirkkovierailta.

Vanha kivikirkko soi! Jo pihapiiriin kantautui pienen kamariorkesterin soittoa ja laulua. Astuimme kesäpäivän kirkkaudesta ja helteestä sisälle kirjon viileyteen ja valojen pehmeyteen. Alttarilla harjoitteli neljä muusikkoa ilmeisesti tulevaa hääjuhlaa. Jouset soivat täyteläistä sointia maapohjaisessa, satojen vuosien vanhassa kirkossa. Kari Pyykkösen ’Agape’ oli kuin juuri tähän kirkkoon tehty rakkauden ylistys. Solistin ääni soi niin upeasti. Mutta kerran me tulemme vielä uudestaan ja silloin Tuija laulaa sen meille täällä! 

Sastamalan kirkon pihapiiri pappiloineen on vehreä ja levollinen. Vanhan pappilan pienessä aitassa nautimme aittakahvilan herkkuja. Kajakeilla olisi päässyt myös aittakahvilan viereen kapeata kanavaa pitkin. Ehkä siinä on ollut avoin vesiyhteys silloin kun kirkko oli aikoinaan aidosti saaressa. 

Matkaa seuraavaan etappiin onkin pidempi. Ehkä kuusi kilometriä Pyhän Olavin kirkolle. Sastamalan kirkon edustalla  ja eteläpuolella on joukko pienempiä saaria. Kirkkoveneillä niiden väliin ei ole asiaa, mutta kajakkeja ne suorastaan kutsuu kokeilemaan vieläkö tuosta ja tuosta rakosesta pääsisi. Aika monesta salmesta pujahdimmekin läpi. Mutta sitten löytyi vedenalainen kannas, josta vain Leenan kajakki leijaili kuin keiju ilman pienintäkään pohjakosketusta. Hannele ja minä taisimme hiukan pohjakiviä kolkutella, mutta Tapsalle reitti ei enää avautunutkaan. Hänen osakseen jäi kiertää pikkusaari. 

Saarien välistä pujottelu vaihtui taas avarammiksi maisemiksi. Ja vielä yhden niemen kärjen ohitettuamme avautui kaunis näkymä  suoraan järven selän yli Pyhän Olavin kirkolle. Matka ei näyttänyt pitkältä, mutta ihan niin suoraan ei kajakillakaan pääse. Ensin on kierrettävä pitkä niemen kärki ja saavuttava kirkolle sen eteläsivulta. 

Kaksi vanhaa kivikirkkoa saman veden äärellä, mutta kuitenkin niin erilaiset. Sastamalan kirkkoa leimaa vain hiukan kumpuilevan maaston vehreä rauha. Pyhän Olavin kirkko vuorostaan kohoaa korkealle karuilla paljailla kallioilla. Kirkon ympäristö on myös suosittu kaupunkilaisten olohuone. On veneilijää, auringon ottajaa ja uimaria.

Rantautuminen veteen viettävälle kalliolle sujui kätevästi. Upi oli jo meitä vastassa. Kiersimme kirkon vain ulkopuolelta, sillä kirkkomaalaustyöt ovat alkaneet ja siksi kirkko on pari vuotta suljettuna. Mutta mielenkiintoista kerrottavaa ja nähtävää löytyi kirkonmäeltä yllin kyllin. Eikä vain historiaa. Näimme ruskosuohaukan liitelevän kirkon sivuitse ja pohjoiseen avautuvalla rannalla oli parvi Kanadan-hanhia, noita uusia tulokaslintuja, joita kaikki eivät kovin suopein mielin toivota tervetulleiksi.

Melontamatkan kääntöpisteeseen ei ollut kuin muutama sata metriä, mutta nyt jouduimme muun veneliikenteen sekaan kapeaan Vammaskoskeen. Leenaa hirvitti ajatus virtaavasta koskesta, mutta eipä syytä huoleen lopulta ollutkaan. Vammaskoksen sillan kupeessa suihkulähde tarjosi virkistävän suihkun halukkaille ohikulkijoille.

Kaarsimme Vammaskosken jälkeen Tyrvään kirkon taakse. Kirkko oli menossa jo kiinni joten kajakit nykäistiin nopeasti kuivalle maalle. No, se oli yhden kerrostalon takapiha. Tosin tavallista paremmin hoidettu ja viihtyisä sellainen. Kirkossa lauloimme yhdessä ’Ikivanhan Tien’, tutustuimme nopeasti vain alttariin ja sen sivuseinään Ville Vallgrenin veistämään ’Kristukseen’. Tyrvään kirkon hautausmaalta löytyikin sitten taas runsaasti kiinnekohtia seudun historiaan. Mm. Akseli Gallen-Kalelan isän hauta. Poikakin on oikeastaan Tyrvääläinen, vaikka sattuikin syntymään juuri silloin kun perhe hetken asui Porissa…

Reitin kääntöpiste olisi pitänyt olla läheinen uimaranta, mutta uinti ja evästauko sujui hätäisesti valitussa rantautumispaikassa yhtä hyvin. Takana oli noin 18 kilometriä, nyt edessä vielä 16, hiukan suorempaa reittiä palatessa. Olimme tulleet lähtöpisteestä Vammalan keskustaan yli seitsemän tuntia. Takaisin pitää päästä rivakammin. Kello 18:30 alkoi paluumatka. Tavoite oli meloa mahdollisimman suoraan ja yhdellä tauolla. Leena ei huolinut hinausapua, vaan halusi katsoa mihin voimat riittävät.

Paluumatkalla olikin veneitä seuranamme aivan toisella tavalla. Etäällä itärannalla kiisi yhä nopeita veneitä, mutta reitillämme hyrräsi hiljaa uistelijoiden veneet. Ne menivät jopa meitä hitaammin! Taitavat kuhaa tavoitella. Veneet piti väistää kaukaa, kun etäisimmät siimat oli kymmenien metrien päässä toisistaan veneiden molemmilla sivuilla. Pientä väistelyä ja ennakointia. Sujuihan se niinkin.

Ohitimme nyt etäämmältä kirkot ja pujottelusalmet. Sitä vastoin meloimme läheltä pientä legendojen ja balladien luotoa, jossa pimeällä keskiajalla poltettiin noitina kansanparantajat ja monet muut silloisen kirkon mielestä poikkeavat yksilöt. Yhden tällaisen tarinan Upi lauloikin meille. Sastamalan kirkon ohitettuamme alkoi porukka kaivata taukoa, mutta päätimme vielä meloa samaan leiripaikkaan Kuusisaareen, missä aamulla ensimmäisen kerran pysähdyimme. Aurinko paistoi leiripaikalla yhä. Nyt vain vastakkaisesta ilmansuunnasta ja jo paljon, paljon matalammalta. 

Kuusisaaresta lähdimme viimeiselle matkaosuudelle päivän kääntyessä selvästi jo iltaan. Varjot pitenivät, helle vaihtui kesäillan lempeään lämpöön ja valo loihti luonnon monet pastellisävyt esiin. Jossain lämmitettiin saunaa. Savu ei kiirehtinyt suoraan ylös vaan jäi kuin miettimään puiden latvoihin. Papinsaaren ja mantereen välissä meloimme Suomen suven uskomattoman kauniissa syleilyssä. Puiden vehreys heijastui syvin vihreän eri sävyin lähes tyynen järven pintaan. Aurinko jaksoi tavoittaa melojat juuri ja juuri vielä puiden latvojen ylitse kurottaen.

Siinä matkatessamme ei voinut kuin hämmästellen iloita Suomen kesästä ja tällaisesta mahdollisuudesta viettää päivää sen keskellä. Joku on sanonut että kajakilla luonto tulee lähemmäksi kuin millään muulla vesikulkuneuvolla. Se on ollut totta tänään! Kiitin mielessäni edesmenneet viisaat, jotka ovat päättäneet Suomen ainutlaatuisista jokamiehenoikeuksista. Samoin kiitoksen ansaitsevat ne kunnan ja kirkon päättäjät, jotka ovat jättäneet reitin varrelle saaria kaikkien kulkijoiden iloksi ja levähdyspaikaksi.

Kello kiri puoli kymmeneen, kun kajakit lipuivat Karkun venerantaan. Olimme tulleet varsin sutjakkaa kyytiä koko paluumatkan. Varsinainen melontavauhti oli jopa nopeampi kuin meno-osuudella. Leena osasi kokemattomanakin melojana jakaa voimansa oikein ja selvitti matkan omin voimin. 34 kilometriä. Ei onnistu keneltä tahansa!

Venerannassa meitä vastassa oli Upin lisäksi Maiju ja Boby-koira. Kokemusten vaihtoa olisi riittänyt vaikka miten, mutta pakko oli käydä uimassa, purkaa tavarat, nostaa kajakit taas peräkärryyn ja lastata auto, Vielä kylkien pyyhkäisy, ennen kuin levät jättävät pysyvämmät raidat kajakkeihin. Sitten viimeinen katsahdus tyynelle Rautavedelle, jonka pintaan eivät enää auringon säteet yltäneet. Upea retki, päivä ja ystävät. Tänne tullaan uudestaan!

