”Vaivaisukot saivat pyörät liikkeelle!
Etenkin ensikertalaiset olivat tyytyväisiä Kaustisella ja sen ympäristössä pyörineeseen
ensimmäiseen Tour de Vaivaisuikot- tapahtumaan 10-11.7. Perjantain seminaarissa
seurakuntasali kävi pieneksi ja osa kuulijoista joutuikin kuuntelemaan salin ovelta mm.
professori Seppo Seitsalon (kuvassa) esitystä vaivaisukkojen vaivoista. Lauantain itse
Tour sai runsaat 40 pyöräilijää kiertämään parhaimmillaan kuuden vaivaisukon luona.
Puheita vaivaisille – seminaari oli intensiivinen kokonaisuus, jonka avasi kirkkoherra VeliPekka Harju. Puheita pitivät Seitsalon lisäksi erikoistutkija Anna-Maria Isola,
kehittämispäällikkö Elina Varjonen, professori Tarmo Kunnas, toiminnanjohtaja Elina
Pajula maakunta-amanuenssi Risto Känsälä ja kirjailija-pastori Jaakko Heinimäki.
Järjestäjien murheeksi jäi se, että parempaa on tosi vaikea enää tehdä, mutta erään
osanottajan mukaan saman voi ottaa ensi vuonna hyvin uusintana. Kestää kuulemma
hyvin toisenkin kuulemisen. ja ensikertalaisiakin on lupa odottaa.
Pyöräilyyn oli suunniteltu neljä eri pituista reittiä, 20, 50, 85 ja 120 km. Lisäksi pari
osallistujaa teki omatoimisen lisäretken Veteliin, jolloin matkaksi tuli oraakkelimaisesti (ensi
vuotta ajatellen) 135 km. Kälviältä tultiin monen pyöräilijän porukalla aamutuimaan
ylimääräiset 50 km. Taisipa pari tosivaivaisinta ajaa takaisinkin, jolloin
kokonaiskilometrimäärä ylittää ehkä yhtä reittiä lukuun ottamatta Tour de Francen
pisimmätkin osuudet. Eikä siellä ole sitä paitsi ole ensimmäistäkään vaivaisukkoa, joista
vielä tehdään UNESCOn maailmanperintökohde!
Jos sai seminaari pelkkää suitsutusta, tuli järjestäjille hiukan kritiikkiä reittisuunnittelusta.
Joidenkin paikallisia maasto-oloja paremmin tuntevien mielestä 11 km matka ensimmäisen
ukon luo Teerijärvelle – ja takaisin – oli liian mäkinen. Ja olihan se toki kumpuilevampi
kuin aikaisempi kokemus lakeuksien pampaksesta. Ensi vuonna tämä reittipulma voidaan
korjata, ei tosin mäkiä höyläämällä, vaan kääntämällä reitin kulkusuunta myötäpäivään ja
lisäämällä siihen käynti Vetelin (kahden) ukon luona. Järjestäjät ottavat tässäkin suhteessa
kaikenlaisia ehdotuksia vastaan.
Seuraavaan Tour de Vaivaisukot- tapahtumaan 15-16.7.2016 on tätä kirjoitettaessa aika
tarkkaan 365 päivää, joten nyt on hyvin aikaa valmistautumiseen. Kunnanjohtaja Arto
Alpiankin sai pyöränsä nipin napin huollettua ja se on ensimmäisellä Tourilla jo testattu.
Tour de Vaivaisukot on uusi kulttuurimatkailun kohde – ja mitä parasta – planeetan
parhaalla ajoneuvolla (UNESCO)!”
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