Tässä Railin selostus Oriveden reissusta 15.-16.6.
1. Patikka - melonta
Laitoin tänään viestiä Elämys Myllylälle, että tulossa olisi arviolta 11-15 henkilöä ja että osa lähtee patikka-melontareissuun ja osa sitten jää pihapiiriin tutustumaan ympäristöstä, nauttimaan maisemista ja käveleskelemään sinne. Metsään ei parane lähteä niiden, jotka eivät osallistu melontaan, koska reitit eivät ole niin
hyvin merkittyjä kuin mitä kansallispuistoissa on. Aikatauluksi ehdotin, että tarkentaisivat toivomustaan klo
10-11.30 välisestä lähdöstä (jotta ei tarvitse kytätä kauaa siellä päässä) sekä saadaksemme tietoa siitä kauanko
patikka-melontareissu omien eväiden lyhyen ruokailutauon kanssa kestää. Patikoinniksi ehdotin noin 5 km:n
matkaa. Lisäksi kysyin osallistumismaksusta/henkilö, jotta saan ilmoittaa sinulle kertoaksesi sen osallistujille.
2. Yöpymisestä ja varustuksesta
Jotta porukka ei hämmästy, niin tiedoksi teille/heille: Niemelässä eli mökilläni (joka siis on ollut mummuni
ja Sinikan syntymä syntymäkoti) = sisälle ei tule vettä eikä ulos mene vesi, vaan juomavetenä on lähdevesi
tontin lähteestä. Muu käyttövesi on järvestä. Käytössä on ulkohuussi (ei siis sisävessaa). Sisälle mennään samasta ovesta seuraavassa järjestyksessä = pirtti, keittiö ja kamari. Asunnon jatkeena on nk. kivihuone, jonne
on oma sisäänkäyntiovensä. Näissä on sähköt ja pirtissä takka. Televisiota ei ole. Radioita on kaksi. Pirttiin
voi laittaa siskonpetiä ja siellä on vedettävä sänky (ei sovellu pituutenne vuoksi Arto sinulle eikä Maikille).
Kamarissa on kaksi sänkyä. Patjoja on. Kivihuoneeseen saa kokoontaitettavana olleen sängyn. Aitta on vanha
hirsiaitta, jossa on hirsien välissä rakoja, ei ole sisältä uudistettu, ei ole sähköjä. Siellä on vanha 2-osainen
hetekka (toimii, sillä nukuin viime kesän helteillä siellä). Voidaan kyllä sähköroikkia jatkamalla saada varsinaisen talon seinästä sähköä, jos tarvitaan. Sauna: varsinainen sauna ja saunakamari. Saunakamarissa on
sähköt, pikku-pikkutakka, kahvinkeitin, mikro ja sähkölevyä voi käyttää. Jos sohvan siirtää ulos, niin tilaa on
siskonpedillä yöpymiseen 2-4 henkilölle. Patjoja saa varsinaiseltä mökiltä.
Omat makuupussit ja pyyhkeet sekä henk.koht. hygieniatarvikkeet siis mukaan. Ja jos tarvitsee erikoistyynyjä
3. Keittoa illaksi ja kaurapuurot sunnuntaiaamuksi
Olen tilannut Villa Puharilasta kattilallisen lihakeittoa, jonka olen luvannut noutaa mennessämme yöpymään
mökille. Hintaa en vielä tiedä, mutta saan sen selville kyllä tässä. Villa Puharilassa on tuona päivänä tilaisuus
ja emäntä itse ei ole mahdollisuudessa tarjota ruokailua siellä paikan päällä, siksi tällainen menettely. Mutta ei siis haittaa.(Villa Puharilassa voi tarvittaessa ja halutessa 4 henkilöä yöpyä aitassa kerrossängyssä tai
lattialla (vain yöpyä, ei tule vettä, hinta 20 euroa). Sinikan kanssa laitamme aamupuuron ja sen kanssa jonkin
keiton. Jos joku ei halua puuroa, niin voi ottaa mukaan omat aamiaistarvittavat.
4. Sunnuntaina Isojärven kansallispuisto paluumatkallanne
Seppo on luvannut olla oppaanamme. Onko se patikointia? vai tunteeko Seppo tuon Isojärven luolan, jossa siis on hyvä olla otsalamppu mukana. Tästä voimme keskustella ja päättää illalla. Mutta kansallispuiston
lähtöpisteelle Heretyn kämpälle menemme Päijälän kautta ja ajaessamme autoilla kuljemme osan Jyväskylän
MM-Päijälän rallipätkää.
5. sitten KIITOKSET VIERAILUSTA! JA KOTIMATKA ALKAA!
Ilmoittelethan osallistujille näistä "spekseistä". Laitan tämän saman sisällön myös Sinikalle spostiin, kun
olemme vähän niinkuin yhteisesti katsoneet kokonaisuutta.
Ilmoitan ja viestittelen sinulle vielä Elämys Myllylän terveisiä ja toiveita, kustannuksia sekä Villa Puharilan
kustannuksia.
Ja on siis sovittu, että tulette Padasjoen Arrakoskelta kohti Kuhmalahtea, Tamperetta ja käännytte sitten
Eräjärvelle. Olen teitä vastassa Eräjärven kirkon/kivimuseon luona. TEITÄ odotellen, tapaamisiin ja terkuin
Raili

