Nautiskelijoiden viikonloppu Virroilla 21.-23. syyskuuta 2012

Aurinkoisena perjantai-iltana linja-autolastillinen nautiskelijoita starttasi Järvenpäästä tasan klo 17.00.
Perillä Lomasaari Marttisessa olimme hiukan aikataulustamme myöhässä, mutta se ei haitannut;
majapaikassamme odotti hyvä iltapala ja sen jälkeen ainakin meidän huoneen porukka oli valmis yöpuulle.
Aamulla olisi herätys jo aikaisin, jotta olisimme aamupalalla klo 7.30 ja sen jälkeen valmiina päivän
patikointiretkeen.
Lauantaiaamu valkeni hiukan pilvisenä ja tihkusateisena. Naisista moni kävi virkistävällä aamu-uinnilla
rannassa, johon oli vain parin sadan metrin matka majatalostamme. Miehistä ei rannassa tehty havaintoja.
Aamupala oli runsas ja eväät sai jokainen tehdä oman makunsa mukaan.

Tasan klo 9.00 oli 30-henkinen, värikäs, erilaisiin sadeasuihin verhoutunut joukko pihalla innokkaana ja
valmiina Pirkantaipaleelle. Oppaanamme oli Virroilta lähtöisin oleva, mutta nykyään järvenpääläinen, Heli
Laukko. Lähdettiin Lapuan vanhaa tietä ja ylitettiin Haapamäki/Pori museorata.

Pieni sade ei menoa haitannut ja noin tunnin kuluttua sai jo riisua sadevaatteet pois. Loppumatka jatkuikin
sitten poutasäässä. Maisemat vaihtuivat niityistä upeisiin mäntymetsiin. Sieniä, lähinnä suppilovahveroita,
näkyi siellä täällä polun varressa ja puolukoita oli paikoitellen niin paljon, että pakko oli hiukan pysähtyä
niitä maistelemaan. Valokuviakin tuli napsittua.

Tauko pidettiin Nurminiemen laavulla, jonne kuskimme Jouko oli tullut linja-autolla etukäteen ja sytyttänyt
tulet, joten pääsimme heti makkaranpaistoon. Laavu oli upean Vaskiveden rannassa ja näköalat olivat
mahtavat.

Allekirjoittaneen oli aivan pakko taas pulahtaa uimaan, niin houkuttelevalta vesi näytti. Tauon jälkeen
matka jatkui takaisin Marttiseen joko linja-autolla tai patikoiden. Patikkareitti kulki Virtain laivarannan ja
Herraskosken kanavan kautta eli noin viiden kilometrin matkan Marttiseen. Markun GPS näytti lauantain
kokonaismatkaksi 16 km.

Perillä odotti lämmin sauna. Miesten vuoro sujui rauhallisesti, mutta kun naisten vuoron alkaessa kaikki
pölähtivät löylyhuoneeseen lähes samaan aikaan, voi sanoa, että tunnelma oli melko tiivis, sananmukaisesti.
Istumajärjestystä muokaten, joka toinen ylälauteen takaosassa ja joka toinen etuosassa, onnistuimme
lähestulkoon kaikki mahtumaan ylälauteelle. Sopuisasti saunominen sitten sujui siitäkin eteenpäin, vaikka
löylyt eivät kovin kipakat olleetkaan.
Illallinen oli katettu päätaloon ja nälkäinen nautiskelijajoukko söi paistettuja muikkuja sellaisella
antaumuksella, että ne loppuivat kesken. Onneksi oli myös Karjalan paistia ja makkaraa tarjolla, joten kaikki
saivat vatsansa täyteen. Vaikka tässä vaiheessa oli jo melkoinen väsymyksen tila päällä, istuimme vielä iltaa
majatalomme yhteisessä taukotilassa. Auli järjesti pientä sanaleikkiä tarkistaakseen, josko porukan
kielenkannat ja aivotoiminta vielä pelaavat. Hyvinhän ne pelasivat, ainakin osalla porukasta. Meidän
huoneen sakki lähti yöpuulle yhdeksän jälkeen, mutta kaikkein virkeimmät olivat kuulemma jaksaneet
katsoa vielä televisiosta Uutisvuodon.

Sunnuntaiaamu alkoi jo tutuin askelin. Ensin uimaan ja sitten aamupalalle. Ilma oli parempi, ei satanut,
vaikkakin oli tuulista ja pilvistä. Lähtö oli taas kello 9.00, mutta nyt lähdettiin matkaan linja-autolla.

Ajettiin Torisevaan, Lakarinharjun leirintäalueelle, jossa näimme laamoja, lampaita ja kanoja. Suurin osa
eläimistä oli aitauksissa, mutta ainakin yksi laama, yksi lammas ja muutama kana olivat vapaina. Sitä siinä
ihmettelimme ja valokuvasimme tovin ennen kuin lähdimme patikoimaan luontopolkua Keskinen
Torisevalle. Maisemat olivat kauniit. Upeat vesistöt näkyivät ajoittain alhaalla vasemmalla.

Jylhän kauniiseen paikkaan korkealle kalliolle pysähdyimme syömään eväitämme, kahvia ja aamulla
leivottua pullaa. Syödessä oli mukava katsella järvelle päin.

Matka jatkui Pirkantaivalta pitkin Virtain kirkolle. Siitä osa porukasta jatkoi linja-autolla ja osa käveli
Marttiseen samaa reittiä kuin lauantainakin. Markun GPS näytti taas kokonaismatkaksi 16 kilometriä. Onpa
täsmällistä porukkaa!

Marttisessa oli taas sauna lämpimänä. Lauantaista viisastuneena osa porukasta, lähinnä naisista, päätti vain
pulahtaa järveen tai ottaa suihkun, jotta innokkaammille saunojille jäisi parempaa tilaa. Ennen kotiin lähtöä
oli vielä ruokasalissa herkullinen lounas jälkiruokineen meitä odottamassa. Kylläisenä ravinnosta ja
elämyksistä kotimatka sujui leppoisasti ja luulenpa, että kaikki olivat tyytyväisiä viikonlopun antiin. Kiitokset
vielä, erityisesti Aulille, mutta myös muille matkanvetäjille, eli Masalle, Helille, Annelle, Maritalle , Sikelle ja
tietenkin luottokuskillemme, Joukolle!
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