Asikkala: Aurinko-Ilves

Henrikinaho ja Syrjänsupat ovat Aurinko-Ilves -yhdysreitin herkullisimpia kohteita. Niille voi patikoida
pitkän kaavan mukaan ja lähteä reitin virallisesta aloituskohdasta, Vääksyn urheilukeskuksesta.
Vähemmällä vaivalla pääsee, kun etsii yhdysreitin merkin (keltainen aurinko ja ilveksen tassunjälki) Asikkalan
kirkolle vievän tien jyrkän mäen päältä.
Henrikinaholle ja vielä siitä eteenpäin pitkälle Kurhilaan yhdysreitti on urbaanin vaeltajan reitti. Eksymään ei
pääse, sillä 24-tien jyry kuuluu koko ajan.
Reitin Aurinkovuoren laella kulkeva alkupää on kuin valtatietä: leveää kuntorataa. Mikään ei tietysti estä heti
poikkeamasta pienemmille poluille. Niiltä on varsinkin alkumatkasta vielä henkeäsalpaavammat näkymät kuin
vuoren laella kulkevalta varsinaiselta reitiltä.
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110 metriä soraa
Ilman huippuvaimennettuja lenkkareita pärjää: Aurinkovuoren sorapatja on Suomen paksuin, jopa 110 metriä.
Alku kannattaa ottaa rauhallisesti, muuten on maitohapoilla jo ensimmäisessä urheilukeskukselta nousevassa
mäessä.
Aurinkovuoren näköalapaikalle ehtii kolmen kilometrin patikoinnin jälkeen. Sorakuopan reunalta voi valita
mieluisan näkymän: joko Vesijärvelle päin tai Kurhilan ja Hillilän hienon maaseutumaiseman.
Korkean paikan kammoa potevan on paras jättäytyä vähän kauemmas reunasta, sillä pudotusta on kymmeniä
metrejä. Lippusiima voisi olla paikallaan.
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Lahjoituslaavu
Yhdysreitin varrella on kolme laavua, Kuurnamäen, Uudenmyllyn ja Kaupinsaaren.
Kuurnamäki on ollut paikallaan pisimpään ja jo ennen yhdysreitin syntyä. Teuvo ja Timo Jussila rakensivat sen
omaksi ilokseen, mutta koko ajan mielessä oli myös, että sitä saavat käyttää muutkin. Niinpä laavu lahjoitettiin
reitin käyttöön.
Nyt Jussilassa suunnitellaan maisemakodan rakentamista Henrikinahon maisemiin.
- Sinne ei kuulu liikenteen melu niin kuin Kuurnamäkeen, Riitta Jussila sanoo.
Reitin myötä rakennetun Uudenmyllyn laavun ovat kyläläiset samoin ottaneet hyvin omakseen.
- Se näyttää olevan lyhyempien iltalenkkien kohde ja koko perheen makkaranpaistopaikka, kertoo yhdysreittiä
laatineen polkutyöryhmän sihteeri Sinikka Luoma.
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Upea Kaupinsaari
Viimeinen laavu ennen reitin yhdistymistä Evon Ilves-reittiin on Kaupinsaari.
Paikka on uskomaton: Heinäjärvenjoki kohisee kapeassa kivikkoisessa uomassaan eikä muita ääniä kuulu.
Ympäristö on hieman ryteikköinen lievän raivauksen jäljiltä, mutta laavulla istuja voi tuleen tuijotellessaan ja
puroa kuunnellessaan vaipua nirvanaan.
Purossa tiettävästi asustaa majavia ja tarina kertoo, että siitä olisi saatu myös lohi virvelillä.
Reitillä liikkujaa koskevat jokamiehen oikeudet, eli marjastaa ja sienestää saa.
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