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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 suuntautuivat aluksi Ruovedelle, myöhemmin Keuruulle. Oma kirkko Multialle saatiin 1796. Asukkaat raivasivat teitä Multialle ja Keuruulle.
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 petäjistä on löydetty puumerkkejä ja kaiverruksia, mutta valitettavasti
nämä ovat kelottuneina tulleet kaadetuiksi. Vaellus jatkui Kangasjärveltä erämaan poikki Peuralanperälle keskivaiheilla sijaitsevaan Pienimäkeen. Pienimäki toimi matkalaisten yöpymispaikkana. 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. Kapeaa Uitamonjärveä ei kierretty, vaan sen yli tehtiin kivistä kahlaamo ja myöhemmin silta.

Opasteet ja retkipalvelut
Kirkkotie kulkee Nikaran talosta Penttilään ja sieltä Lamminmäkeen, Lampuodinsuon yli pääsee pitkospuita pitkin, Kangasjärven kautta kuljetaan Pienimäkeen, josta matka jatkuu Tiihalan
ja Uitamonjärven kautta Multian kirkolle. Koko reitin pituus on
34 km. Vaelluspolku on kunnostettu 2009. Kartta löytyy Nikaran kyläyhdistyksen sivuilta.
Reitti on merkitty keltaisin maalimerkein ja kirkkotieopastein.
Kulkijoiden kannattaa kuitenkin olla tarkkana pitkien metsäautotieosuuksien kohdalla, jotta tulee huomioitua viitat tieltä
metsään ja polulle. Rauhallisesti kävellen ja sopivasti pysähdellen matkaan kuluu aikaa 7-10 tuntia.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Lähtöpaikat : Nikarantalo, Lamminmäen talo, Pienimäen talo,
Tiihala. Suositeltava vaellussuunta on Nikara- kirkonkylä opasteiden sijoittelun vuoksi. Reitillä on laavu ja Lampuodinsuon
alue, jonka yli johtaa useita satoja metrejä pitkät pitkokset.
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