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8.5.       Hyvinkään läpimelonta 

Hyvinkään läpimelonta pidettiin Korona-välivuoden jälkeen taas perinteisesti, 
kohtuullisen hyvässä säässä. Suolijärveltä Maaseutuopistolle kertyi matkaa n. 17 km. 

Melojia oli 10 henkeä.  
 
 

12.6.      Aurinkorannan melonta, Vuosaari  
Kauniissa mutta tuulisessa säässä melottiin Uutelasta Villingin ympäri. Tai melkein 
ympäri, sillä tuulen vuoksi oikaistiin saaren läpi kulkevan kapeikon kautta takaisin 
suojan  puolelle. Uutelan koirapuiston parkkipaikka oli tilava, rantautumispaikka 

hieman savinen. Matkalla löysimme haluamamme lämpimät merenrantakalliot taukoja 
varten ja näimme upeita huviloita. Matkaa kertyi n. 16 km ja melojia oli mukana 8 
henkeä.   
 

20.-22.8. Viikonlopun meriretki Särkisalon Isoluodolle (Saloon)  
Vuotta aiemmin tämä retki muuttui päiväretkeksi Linloon, mutta 2021 
koronarajoitusten helpotukset mahdollistivat retken. Majoitus oli Ylöstalon mökissä 
”Näsinlinna” meren rannalla, joten melontaa varten siinä oli tukikohta. Lauantaina 

meloimme Isoluodon ympäri, nauttien merellisestä ilmasta ja maisemista. Tuuli yltyi 
päivän mittaan, mutta sitä varten meloimme saaren vastapäivään, jolloin se suojasi 
meitä ja vain viimeinen paluun suora oli vastatuuleen. Pidempi tauko pidettiin 
Niksorin saarella ja toinen tauko Särkisalon keskustan luona. Isoluoto osoittautui 

isommaksi saareksi kuin kuvittelimme, kilometrejä kertyi 22. 
Sunnuntaina luovutimme mökin ja ajoimme Petun lossin lähtöpaikalle. Siitä lähdimme 
ihan mahdottoman ruovikon läpi merelle, mutta heti upeissa maisemissa. Jälleen tuulta 
ja aurinkoa. Suvannon Pasin vanhan merikartan rantautumispaikoista valitsimme 

taukopaikaksi aivan ihastuttavan Käringholmenin, meille oman saaren. Takaisin 
melottiin samaa reittiä, kilometrejä sunnuntaina kertyi n. 8. 
Viikonlopun retkellä oli 9 henkeä mukana. 
 

18.9.       Syysmelonta Tuusulanjärvellä 

Syyskuun sää ei ihan suosinut, viileä keli mutta ihan sopiva melontaan. Yhden kerran 
ripsaisi vettä. Melomaan lähdimme Järvenpään Tervanokan uimarannalta, jossa on 
hyvä hiekkaranta ja parkkipaikkoja. Meloimme länsirantaa mukaillen aivan järven 

eteläpäätyyn, Koskenmäelle, jossa pidimme pidemmän evästauon. Takaisin tultiin 
itärantaa. Järvi yllätti meidät kaikki vaihtelevuudellaan, isolla koollaan ja tietysti 
kulttuurimaisemineen. Veden laatukin on vuosien mittaan hieman parantunut. Sää 
karkoitti osanottajia, melojia oli 4 henkeä. Kilometrejä kertyi yli 12 km.  
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Vuosaaren retkellä tauko, olisiko ollut Iso Leikosaari. 

 

 
 

 Iloiset ilmeet Särkisalon mökissä, melonnan jälkeen ruoka maistuu. 

 
 


