
      Sankasta sumusta häikäisevään auringonpaisteeseen!  

Kävimme pienellä osallistujajoukolla päivävaelluksella Perhossa lauantaina 1.10. ja samalla mahdollistimme Kpedun opiskelijalle                     

tilaisuuden suorittaa osatutkintoonsa liittyvän näytön, suunnittelemalla meille tämän ihanan virkistyspäivän.  

Osallistujia poimittiin monelle tutuksi tulleen sähkönsinisen HUIn kyytiin Kokkolasta ja Kautiselta. Kokkolassa oli paksu sumu,                                 

joka alkuun hidasti hiukkasen matkan tekoa, mutta kirimme toisen pysähdyksen jälkeen, koska juuri ennen Kaustista tunkkainen sumu oli           

yhtäkkiä tipotiessään. Matka jatkui Koirasalmelle iloisen jutustelun lomassa. Perille päästyä saatiin heti nokan eteen ihanat           

nokipannukahvit ja muhkeat sämpylät. Vähän rupateltiin ja tutustuttiin kahvin lomassa, ohjeitakin saatiin tulevan varalle reitillä kulkuun liittyen.  

Opas oli valinnut meille reitiksi Pahanpuron kierroksen, johon n.7kilometrin matkalle mahtui upeasti vaihtelevia maisemia. Luonnon- ja 

kansallispuiston erot selviteltiin matkan varrella kulkiessa aarnimetsästä ja suoniitylle. Rupateltiin siinä sitä-sun-tätä muutakin, kun kuljettiin 

välillä pitkin harjuja ja toisinaan pitkospuita. Reitillä poikettiin mieltä rauhoittavan veden äärelle ja kuljettiin poikki karunkauniin pirunpellon. 

Ihasteltiin upeana loistavaa ruskaa ja vanhojen kuusipuitten pitkiä naava-partoja. Matkan varrelle osui mahtavia keloja ja hiiltyneitä, pystyyn 

jääneitä rankoja menneiden aikojen metsäpaloista. Pahanpuron reitti lienee täydellinen valinta juuri vivahteikkuutensa takia, vaihtelevaan 

maisemaan ei missään vaiheessa ehtinyt kyllästyä. Reitin pituuskin oli lokakuiselle retkelle oikein passeli. Suunnitelmaa mukautettiin 

pikkuriikkisen loppumatkasta, kun päätimme kiertää laavulle aterioimaan Koirajärven ympäri maisemareittiä pitkin. Hyvä juttu, sillä järven 

kierros tarjoili upeita valokuvaustilaisuuksia! Sää helli meitä, alkuun tympeän harmaa keli kirkastui loppumatkalla kirkkaaksi auringonpaisteeksi. 

Pahanpuron reitillä samoilun jälkeen olikin taas hämmästyttävästi nälkä! Kodalla tulen äärellä nautittiin perinteinen ja maistuva lihakeitto 

rukiisen leivän kera. Ruoka maistui omenaposkisille kulkijoille erinomaisesti. Nokipannu kaffin jälkeen kiiteltiin ja hyvästeltiin opas. Viimeistenkin 

hyvänolon hormonien vapauttamiseksi saimme mahdollisuuden vielä lopuksi saunoa ja uida ennen kotimatkaa. Saunan pehmeä höyry oli kuuma 

ja lammen vesi kylmää. Tilavaan saunaan mahtui hyvin rentouttamaan lihakset. Pesutiloissa sai sopivan lämpöiset pesuvedet ammentaa 

perinteisin menoin kylmästä ja kuumasta vesisäiliöstä. Napon ja vadin avulla peseytyminen oli sekin nostalgisuudessaan jotenkin kodikasta. 

Kotimatkalla seurue oli aamua vaisumpi, mutta hiljaisen 

tyytyväisyyden olotilan hyrinän tunsivat kaikki autossa 

matkustavat. Päivä oli kokonaisuudessaan upea!  

 

 



 



 


