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nikaraisten kirkkotie

opetuskäyttö 
Vanha kirkkotie on kulttuuri- ja luontokohde.

kuvaus 
ensimmäiset asukkaat tulivat nikaranperälle  v. 1564, jolloin 
erämaassa ei ollut minkäänlaisia kulkureittejä vesistöjä lukuun 
ottamatta. asukkaiden kirkko- ja markkinamatkat suuntautui-
vat aluksi ruovedelle, myöhemmin keuruulle. oma kirkko Mul-
tialle saatiin 1796. asukkaat raivasivat teitä Multialle ja keu-
ruulle. 

reitti alkoi muotoutua maastoon parhaimpia kulkureittejä 
myötäillen kankaiden yli pahimpia suokohtia kierrellen. Pikku 
hiljaa rakenneltiin siltoja, pitkospuita ja kapulateitä. kirkkotie 
kulki nikaran talosta lamminmäen kautta kallionikaraan, jossa 
kangasjärvi tarjosi ihanteellisen pysähdyspaikan. sen petäjis-
tä on löydetty puumerkkejä ja kaiverruksia, mutta valitettavasti 
nämä ovat kelottuneina tulleet kaadetuiksi. Vaellus jatkui kan-
gasjärveltä erämaan poikki Peuralanperälle keskivaiheilla sijait-
sevaan Pienimäkeen. Pienimäki toimi matkalaisten yöpymis-
paikkana. lepohetken jälkeen suuntana olivat tiihala, uitamo 
ja Vilhula, jonka kautta saavuttiin Multian kirkolle. 

silloiset kirkkotientekijät raivasivat reitin taiten kankaiden ja 
kapeimpien suosalmekkeiden lävitse. jokien yli oli rakennettu 
siltoja ja suot ylitettiin pitkospuita tai kapulateitä pitkin. kape-
aa uitamonjärveä ei kierretty, vaan sen yli tehtiin kivistä kah-
laamo ja myöhemmin silta. 

opasteet ja retkipalvelut
kirkkotie kulkee nikaran talosta Penttilään ja sieltä lamminmä-
keen, lampuodinsuon yli pääsee pitkospuita pitkin, kangasjär-
ven kautta kuljetaan Pienimäkeen, josta matka jatkuu tiihalan  
ja uitamonjärven kautta Multian kirkolle. koko reitin pituus on 
34 km. Vaelluspolku on kunnostettu 2009. kartta löytyy nika-
ran kyläyhdistyksen sivuilta.

reitti on merkitty keltaisin maalimerkein ja kirkkotieopastein. 
kulkijoiden kannattaa kuitenkin olla tarkkana pitkien metsä-
autotieosuuksien kohdalla, jotta tulee huomioitua viitat tieltä 
metsään ja polulle. rauhallisesti kävellen ja sopivasti pysähdel-
len matkaan kuluu aikaa 7-10 tuntia.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
lähtöpaikat : nikarantalo, lamminmäen talo, Pienimäen talo, 
tiihala. suositeltava vaellussuunta on nikara- kirkonkylä opas-
teiden sijoittelun vuoksi. reitillä on laavu ja lampuodinsuon 
alue, jonka yli johtaa useita satoja metrejä pitkät pitkokset.

lähteet
esite: nikaraisten kirkkotie
http://www.multia.fi/multiankylat >nikara >kirkkotie
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