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7.5.       Hyvinkään läpimelonta 

Hyvinkään läpimelonta pidettiin kylmässä ja tihkusateisessa säässä, vaikka aamu oli-
kin aurinkoinen. Tällä kertaa osanottajamäärä oli isompi, sillä oman porukan lisäksi 
mukana oli ryhmä Nurmijärven Ladulta omalla kalustollaan. Kajakkeja oli yhteensä 
10 ja melojia 18. Suolijärven Hapulahdesta Maaseutuopistolle kertyi matkaa n. 17 km. 
Matka ei ollut ihan pelkkää melontaa rantautumisineen ja köydenvetoineen: Suolijär-
vellä väisteltiin jäitä, Kytäjoen tulva ja Vantaajoen kaatuneet puut hidastivat ja ras-
kauttivat matkaa huomattavasti ja puhuttiin ”savigatesta”.   
 
 
18.6.      Pellinkiin suunniteltu merimelontaretki peruttiin, sää oli myrskyinen 
 
 
 
19.-21.8. Viikonlopun melontaretki Juankoskella, ”Juankoski Here I Come”  
Majoitus järjestyi erään jäsenemme lapsuuden kotitalossa, joten Juankoskelle oli help-
po lähteä ja paikallisopas mukana! Lauantaina meloimme Karjalankosken venerannas-
ta Akonveden kautta Muuruvedelle. Muuruveden kyläkaupalle käveltiin jäätelölle, sil-
lä sää oli helteinen. Melonnan kääntöpisteenä toimi Matkussaaren laavu, jossa pidet-
tiin kunnon ruokatauko. Takaisin melottiin saaret toiselta puolelta kiertäen ja helteen 
vuoksi taukojakin pidettiin. Maisemat ja sää olivat todella kauniita. Kilometrejä kertyi 
n. 27.  
Sunnuntaina melottiin Vuotjärven puolella, Pikonniemen uimarannalta. Sää oli läm-
min ja aurinkoinen, mutta tuuli kova. Meloimme rannan suojissa Kuvajansaarelle ja 
takaisin, evästauko pidettiin Julkusensaaren rantakalliolla. Kilometrejä melonnassa tu-
li n. 10. 
Sunnuntaina käytiin tutustumassa Juankosken ruukkiin ja keskustan Juice-patsaaseen, 
ennen kotimatkaa nautittiin yhteinen lounas. Kiitokset vielä kerran retken järjestelyis-
tä! 
Viikonlopun retkellä oli 8 henkeä mukana. 
 
10.9.       Syysmelonta Pellinki 
Syyskuun retki oli ajateltu alun perin Espoon Suvisaaristoon, mutta muutettiinkin Pel-
linkiin kun se jäi kesäkuussa väliin. Lähtö tapahtui Sturjön veneenlasku- ja parkkipai-
kalta. Sää oli aurinkoinen ja lämmin, mutta lounaistuuli oli navakka. Reitti valittiin 
tuulen mukaan Ölandetin ympäri. Merivesi oli poikkeuksellisen alhaalla, joten Stora 
Bjurholmenin kapeikko ei ollutkaan melottavissa. Kunnon evästauko pidettiin San-
döskatanin upeilla kallioilla, nauttien horisonttimaisemista. Paluumatka Fladanin kaut-
ta katkesi matalan veden takia puoleenväliin ja päätimme kävellä siitä hakemaan au-
tot. Kävelyreitti meni vanhaa tietä ja kävimme jäätelöllä kyläkaupalla ja ostimme siel-
lä ”Ruotsinlaivan karkkipusseja”. Näimme peuroja lähietäisyydellä syömässä ome-
napuiden omenia.  
Kilometrejä kertyi meloen 9 ja kävellen 2. Osanottajia oli 7.  
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Läpimelonnan lähdön intoa kylmässä mutta aurinkoisessa säässä. 
 
 

 
 

 Evästauko Julkusensaaressa. 
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Pellingin tunnelmia ja maisemia.  


