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HYVINKÄÄN SEUDUN MELOJAT 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

 

 

4 TOIMINTA 

 

 5.5.2018 Hyvinkään läpimelonta 

Perinteinen läpimelonta Suolijärven Hapulahdesta Hyvinkäänkylän Maaseutuopistolle 

melottiin aurinkoisessa ja tyynessä säässä. Tutut ylityspaikat Suolijärvellä ja Kytäjär-

vellä menivät rutiinilla, Kytäjärven rannalla maukas evästauko. Kytäjoen uomassa 

olikin sitten T-paitakeli. Kesä on tulossa! 

Mukana oli 12 henkeä, 6 kajakkia. Matkaa kertyi 19 km. 

 

 
 

 

 

16.6.2018 Citymelonta, Helsinki 

Kaupunkimaisemia, kulttuurikohteita ja luontoa nähtiin melontaretkellä Helsinkiin. 

Lähtö oli Töölön Rajasaaresta ja Huopalahden kautta melottiin Kuusisaaren ympäri. 

Lounaistuulta oli jonkin verran, joten Lehtisaaren ja Kaskisaaren suojissa matka jatkui 

tauolle Mustasaareen. Kahvilasta sai herkullisia ja hervottoman kokoisia korvapuuste-

ja! Mustasaaressa ihmeteltiin vanhoja rakennuksia ja kävelysiltaa pitkin käytiin He-

vossaaressa. Lauttasaaren suojassa matka jatkui Lapinlahdelle. Lauttasaarensalmessa 

piti ryhmän sovittaa ylitys moottoriveneiden tahtiin. Yhden veneen aalto olikin niin 
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suuri, että se meni usean kajakin yli etumelojien kastuessa. Aurinkoinen sää kuivatti 

vaatteet nopeasti meloessa. Hietaniemen rannan jälkeen oltiinkin takaisin Rajasaares-

sa. 

Melojia oli mukana 8 henkeä, 4 kajakkia. Matkaa tuli 16 km. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

17.-19.8.2018 Viikonlopun meriretki Haminan Pyötsaaressa 

Tukikohtana toimi Karhurannan mökki piharakennuksineen, rantasaunoineen ja grilli-

katoksineen. Pelkästään mökille vievä tie oli elämys, puhumattakaan melontamaise-

mista. Lauantaina kierrettiin Kuorsalo myötäpäivään upeissa maisemissa, aurinkoa ja 

tuulta oli, mutta kummasti tuuli tyyntyi iltapäivän aikana. Kuorsaloon tutustuttiin pe-

rin pohjin rantautumalla yleiseen laituriin Iikluuvinpohjassa ja patikoimalla hautaus-

maan kautta kylätalolle. Paikka aivan tihkui historiaa, mutta kesäasukkaiden kanssa 

jutellessa yhteisöllisyys nousi myös esiin. Saarella on taas jokunen vakiasukaskin. 

Matka jatkui saarta kiertäen ja horisonttimaisemia ihaillen Pörstingin saarelle, jossa 

oli pronssikautisia hautoja. Pitkä lounastauko Trangioilla ruokaa tehden meinasi ve-

nyä, kun auringossa oli mukava makoilla sileillä rantakallioilla. Mökille päästyä oli 

yhteisruokailu pitkän pöydän ääressä ulkona, saunomista ja uimista sekä iltanuotiolla 

istuskelua.  

Sunnuntaina tihkusade ja tuuli ohjasivat melomaan siirtokivilohkareiden värittämiin 

maisemiin Kylänlahden suojissa. Kotimatkalla käytiin Loviisassa syömässä kalakeit-

toa ravintola Saltbodanissa.  12 henkeä ja 6 kajakkia mukana, melontaa tuli viikonlo-

pun aikana yli 30 km.  
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8.9.2018 Kulttuurimelonta Raaseporin Antskogiin 

Retki peruttiin osanottajien vähyyden vuoksi. Ehkä vaihteleva sää karkotti osanottajia. 

Kohde otetaan 2019 retkiin mukaan.  

 

 

 

 

Hyvinkäällä  21.2.2019                                                 

 

 

 

    Pasi Suvanto 
 

 

 

 
 


