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Pärskeen päältä
Kiitos jälleen kaikille Hemeläisille kuluneesta vuodesta. Pärske ilmestyi viimeksi vuosi
sitten, ja kuten aina ja ihan kaikki muukin
Hemessä, tehtiin se täysin talkoovoimin.
Seurassa on yli 500 jäsentä. Kaiken
kokoisia, kaiken ikäisiä, kaikenlaisia taitoja
omaavia ihmisiä. Meitä yhdistää se, että
(lähes) kaikki asumme pääkaupunkiseudulla ja (lähes) kaikki harrastamme melontaa.
Minun mielestäni jäsenistön moninaisuus on tämän seuran ehdottomasti arvokkain asia. Kuten se, että kaikki jäsenet ovat
tässä seurassa keskenään saman arvoisia.
Hemessä on aina otettu mukaan uusi jäsen
ilolla ja osaamista on jaettu pyyteettömästi.
Ja aina on jaksettu myös opetella uutta
seuran ja ihan omaksikin iloksi.

On paikattu paatteja, päivystetty, siivottu vajoja, korjattu ja uusittu kalustoa.
Järjestetty kursseja ja uimahallivuoroja,
seuraretkiä ja seurojenvälisiä tapaamisia.
Hoidettu hallintoa, tehty tilastoja, laskettu budjetteja ja anottu kaupungin tukia
toiminnalle. Muonitettu, raijattu, pesty ja
puunattu. Koulutettu uusia ja kurssitettu
vähän kokeneempiakin melojia kauden
kuluessa. Monenlaisia talkoita on tehty.
Tähänkin lehteen ovat Hemeläiset lähettäneet kuvia ja retkikertomuksia riemuksemme. Kiitos niistä. Kiitos tästä seurasta.
Jatketaan samaa rataa!

Toimintasuunnitelma

Vuoden 2018 maksut

Seuran toiminta tulevanakin vuonna on
tekijöidensä näköistä. Mitä todennäköisemmin jäsenet järjestävät taas lyhyempiä
ja pidempiä retkiä, kursseja ja tapahtumia.
Iso projekti vuonna 2018 tullee olemaan lukitusjärjestelmän uusiminen. Tällä
hetkellä meillä on teillä tietymättömillä n
250 avainta.

Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 50 € ja
talkoopanos 4h (tai 35 €) Sillä jäsen saa
käyttää kalustoa kahden yön retkiin asti,
osallistua 18 uimahallivuoroon ja seuran
muihin tapahtumiin ja vuokrata seuran
kalustoa 3 euron päivämaksua vastaan
omaan käyttöönsä. 10 € kertakorvauksella
jäsen voi tehdä päiväretken seuraan kuulumattoman jäsenen kanssa.

Terveisin
Eeva

Hallituksen tiedotteita
Vuosikokouskuulumisia
Vuosikokous pidettiin lokakuussa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat
kuten tulevan vuoden hallituksen valinta,
toimintasuunnitelma sekä budjetti.

Hemen hallitus 1.1.2018 alkaen:
Ville Teittinen, puheenjohtaja
hallituksessa vuodesta 2013- (pj 2014-)
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Muut jäsenet:
Pauli Lönnroth 2016Tarja Niskanen 2017Heikki Telinen 2018Matti Palovaara 2018Kristiina Laaksonen 2012, 2018
Onnea valituille sekä suuri kiitos koko jäsenistön puolesta Juha Niemiselle Hemen
hallitusvuosista ja isosta työpanoksesta
seuran eteen.
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Leppoisasti lähivesillä
Teksti ja kuvat: Suvi Uotinen

Arjen kiireitä pääsee nopeasti pakoon, kun lähtee melontaretkelle
lähivesille. Soutustadionilta ehtii muutamassa tunnissa
Mustasaareen, Tarvaspäähän tai Käärmeluodoille.
Helsingin Melojien Töölön kotisatamasta
Soutustadionilta voi tehdä antoisia pikkuretkiä, jotka ovat parasta mindfullnessia
arjen keskellä. Huolet jäävät taka-alalle,
kun keskittyy pitämään yllä oikeaa melontatekniikkaa, haistelemaan meri-ilmaa ja
ihailemaan luonnon yksityiskohtia.
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Uimapuku mukaan Mustasaaren
retkelle
Mukava taukopaikka on olennainen osa
melontaretkeä. Mustasaareen ja Tarvaspäähän suuntautuville retkille ei välttämättä tarvitse edes omia eväitä mukaan, sillä
molemmista löytyy mukava kahvila.

Mustasaaren kahvila odottaa Soutustadionilta lähdettäessä Seurasaarenselän
toisella puolella. Reitistä saa ympyrän, jos
koukkaa menomatkalla Seurasaaren ympäri. Mustasaaressa on helppo rantautua
hiekkarannalle tai laiturille. Lämpiminä kesinä uimaranta houkuttelee pulahdukselle.

Kasvuston välistä yhtäkkiä avautuva urbaani maisema kohti Salmisaaren piippuja
ja Lauttasaaren siltaa on omalla tavallaan
sykähdyttävä.

Meloen pullalle tai taiteen äärelle

Länsiväylän toisella puolella melojaa
odottaa aavat maisemat. Lauttasaaren
kierto on klassikko, mutta jos kaipaa
tunnelmallista taukopaikkaa, kannattaa
suunnata Lauttasaaren lounaispuolella
sijaitseville Käärmeluodoille.
Käärmeluodoille voi meloa Mustasaaren
kautta. Keilarannan korkeat toimistotalot,
ruuhkaisen Länsiväylän alitus ja Koivusaaren metroasema muistuttavat siitä, että
ollaan pääkaupunkiseudun ytimessä. Pian
se kuitenkin unohtuu, kun edetään Lauttasaaren rantoja ja silmien eteen avautuu
aava ulappa. Taukopaikka on jo ihan lähellä.
Läntisen käärmeluodon kallioilla kaivetaan eväspullat ja termari esiin. Ilta-aurinko
lämmittää, merituuli puhaltaa ja arki on
jossain kaukana.

Laajalahdelle suuntautuvalla retkellä kannattaa pistäytyä Tarvaspään viehättävässä
Cafe Zoceriassa. Melontamatkan varrella
nähdään Rajasaaressa ulkoilevat koirat ja
Seurasaaren koristeellisen sillan kupeessa
viihtyvät linnut. Sitten alitetaan Kuusisaarentie ja otetaan loppuspurtti Laajalahden
halki kohti Zocerian uunituoreita korvapuusteja.
Tarvaspäässä voi piipahtaa myös GallenKallelan museossa. Takaisin kannattaa koukata Lehtisaaren rantoja myötäillen, ja jos
janoaa lisää taide-elämyksiä, voi rantautua
Didrichsenin taidemuseolle.
Lehtisaaren ja Kuusisaaren suojaisella
välillä saa usein lipua peilityynellä vedellä.

Läntisellä käärmeluodolla

Idyllinen rauha tunnin
melontamatkan päässä
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Maannousun
maisema
Muinaisretki 2017

teksti: Pasi Mäenpää
kuvat: Ilkka Salmi

Épater le bourgeois, sanoi Baudelaire, porvaristoa pitää järkyttää. Vuonna
1550 Kustaa Vaasa määräsi Ulvilan porvarit muuttamaan Vantaanjoen suulle
Forsbyn tuppukylään ja se oli järkytys. Pian palattiin takaisin, mutta ei enää
kotipuoleen vaan vuonna 1558 perustettuun Poriin. Mekin palaamme, kerran
vielä, vaikka Kokemäenjoen löytöretken piti päättyä kaksi vuotta sitten.
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Hulluuden historia

#MeToo

Ulvilan aurinkoisella uimarannalla nyhjää
muutama teini. Kirkkojuovassa on vettä
enemmän kuin kaksi vuotta sitten ja lähden
taas edeltä tutkimaan pääseekö sen läpi.
Siinä missä viimeksi oli liru vettä ei nyt näy
kiven kiveä. Majavat sukeltavat vihaisesti
läpsien. Kirkon kaunis pääty kurkistaa uomaan, sen kummempaa ei keskiaikaisesta
Ulvilasta ole jäänyt.
Kyllä, jopa Pori on kaunis kun sinne lipuu
tyyntä jokea loppukesän auringonlaskussa.
Puhutaan porilaisesta hulluudesta mutta
ei se ugriperintöä ole, koska täällä geeniperimästä yli puolet on skandinaavista
perua. Suomalaista hulluutta pidetään
itäisenä ominaisuutena, eikä nyt ainakaan
ruotsalaisten ansiona. Vai olisiko porilainen
hulluus sitä, että man bosätter sig bakom
Bottenhavet?

Rantaudutaan Melamajavien laitureille.
Otan iltapulahduksen ja harjaan hampaita nakuna mattolaiturin hämyssä ensi
vuoden asuntomessualuetta katsastellen,
kun kolmekymmentä majavatarta otsalamppuineen pörähtää metrin päästä ohi.
Pääsemme auttamaan paattien nostossa ja
tutustumaan heidän mahtivajaansa.
Presidenttiparikin on saatu kuvaan seuran paateissa. Saavat pian hankkia kaksikon
isolla keskiluukulla. Majavien mielestä
meidän pitää nostaa omatkin paattimme
yöksi sisään, ettei porilainen nuoriso saa
ideoita. Taivas on kirkas mutta Perseidejä
ei näy, siis telttakylään ja petiin.
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Delta-jengi
Tämmöiset suistoalueet ovat jotenkin
epäsuomalaisia ja outoja. Miksei joki vaan
vaihdu mereksi ja sillä siisti? Melamajavat
vinkkasivat Huvilajuovan kauneimmaksi
reitiksi katsella ja onhan sen varrella monta
kivaa mökkiä ja pihapiiriä. Juopa haaroo
enemmän kuin kartta sallii. Valitsen vasemman uoman pysyäkseni varsinaisen
rannan tuntumassa lounastaukoa ajatellen
ja päädytään kilometrin verran umpikujaan. Heinikon takaa näkyy sarvet. Tunnelmallinen nautalauma, pitkätukkaista ja
-sarvista ylämaan karjaa, laiduntaa söpönä
rantaniityllä.
Kaislikkoinen juopa avautuu Porinlahdelle tuskastuttavan hitaasti. Otamme
muutamalla miehellä eteen tutkiaksemme lounaspaikkaa eikä parempaa löydy
kuin kivikkoranta pusikkotaustalla. Istun
kivelle murkinoimaan jalat paatissa, kai se
käy näinkin. Henri kiskaisee Marja-Tertun
kiville niin että lasikuitu laulaa.
Kolpanlahti on tyyni ja tylsä, paitsi
saaret kartalla: Poolee, Puussa, Soodee,
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Rankkuu, Loulu. Kumpi nimistössä näkyy,
geeniperimä vai hulluus? Mitään muinaista
ei ole tällä retkellä tarjolla ellei kurkisteta
hylkyjä pinnan alta. Tuulimyllyjä pyörii
joka suunnassa, yksi Kikan hatussa, tähän
maisemaan ne ainakin sopivat.

Kapina
Mäntyluoto tuuli kuusi metriä lännestä.
Sillan jälkeen tullaan Eteläselälle ja vastaaalto pärskähtää suuhun asti. Suolaista,
Hemen muinaismelojat ovat ensimmäistä
kertaa merellä! Ihmettelen kun juuri kukaan ei seuraa, kai minulta meni umpikujassa luotto. Isompi joukko erkaantuu
yhä eteläisemmälle linjalle Aulin perässä.
Huikkaan Aulin kiltisti ruotuun mutta muut
jatkavat ja kuvaamaan pysähtynyt Ilkkakin
liittyy heihin.
Epäilen omaa suunnistustani, sillä
karttani on ylimalkainen printti ja menen
lähinnä muistikuvalla. Tulen kuitenkin
suoralla linjalla sinne minne piti, karkulaiset perässä. Kaivan kännykän etsiäkseni
sovitun rantautumispaikan. Risteilyalus

tööttää takaa muualle surffaamaan. Vinkattu rantautumispaikka on mutapusikko,
mutta vanha uimaranta niemessä vetää
sekä paatit että teltat.

Aarteita ja rikoksia
Kaivan metallinetsimen ja rupean kaivuuhommiin. Hupia tämä vain on, mutta
kunnon harrastajat ovat jo korjanneet
historiankirjoitusta löydöillään. Tampereen

Reposaari yhdessä illassa

Vapriikin viikinkiajan näyttelyssä pötköttää
”Janakkalan miekkamies”, ja samalta seudulta piipparit löysivät uuden linnavuoren.
Uudenmaan rautakautinen asutushistoria
on mennyt uusiksi. Tätä moni epäili museovirastoa myöten, kun metallinetsintäbuumi
alkoi, mutta joukkoistettu arkeologia näyttää voittaneen haudanryöstön.
Lupaavin kuoppani antaa
viisisenttisen, ja sekös muita
huvittaa. Kyllä ei enää naureskella perhoshaavilleni etukannella. Pari viikkoa aiemmin
Hiittisissä haavitin uhanalaisen apollon kajakista! Istui
rantakukassa, kävi Harrin
kädellä ja lensi sitten suoralla
linjalla papan tykö. Myöhemmin ymmärsin tehneeni
luonnonsuojelurikkomuksen.
Tunnustin perhosharrastajien
somessa ja odotan aamuisin
kahta mustatakkista miestä
kysymään Josef K:ta.
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Tulee kiire. Pitää suorittaa kulturelli kävelykierros, ruokailu kalaravintolassa,
Reposfääri-rokkitapahtuma ja saunominen
leirintäalueella. Kävellessä pitää kerätä
parhaat pokemonit. Raskas ilta, ennen
kuin palaamme levollisempaan Mon Repos
-rantatapahtumaamme.
Reposaari oli alkujaan riutta, siitä nimi
Räfsö, josta suomennos on väännetty,
tunnetaan myös Räpsöönä. 1700-luvun
alussa muuan kaiken maailman professori
suunnitteli yhtenäistä vesireittiä Saimaalta
Päijänteelle ja Kokemäenjokeen, jolloin
Suomen luontevaksi pääkaupungiksi tulisi
Reposaari. Miksei Kustaa Vaasa käskenyt
Ulvilan porvareita Kotkansaareen Vantaata
isomman Kymijoen suulle?
Kikka ihastuu löytämäni vuoden 1945
Melontaurheilu-lehden ilmaisuun: ”Näin
vuosien takaa katsottuna, kaikkia retkeilymuotoja harrastaneena olen päätynyt
siihen, että retkeilymuodoista melontaretkeily parhaimmalla tavalla tutustuttaa
harrastajansa tähän maahan ja tätä maata
asuvaan kansaan, omiin heikkouksiinsa
sekä luonnonvoimien oikeaan arvostamiseen” (Ape Janhunen).

Kurinpalautus
Sunnuntaina ei paista muttei paljon sadakaan. Yyteriin ei lähdetä kun tuulee liikaa
vaan otetaan myötätuulinen reitti itään.
Ehdotan retorisesti kärkimelojan vaihtoa ja
se tehoaa. Kaikki seuraavat kiltisti, vaikka
kartankuvatukseni loppuu kohta ja vedän
Ilkan huutelemalla kompassisuunnalla.
Ei muinaista tälläkään pätkällä, paitsi
pari isoa kivenlohkaretta, parin tuhannen
vuoden vanhuksia. Melon joka ahtaan
kolon ja Heli luulee minun testaavan
ryhmäkuria. Svälssöö, Pernamaakari,
Krokotkrunni. Yhytetään Kristiskerinjoki,
jota noustaan Ahlaisten kylärantaan. Iso
melontavaja täälläkin, kaipa juopia, jokia
ja rännejä kelpaa meloa joka säällä.

Plärään taksissa kännykästä, mihin
jokea pitkin olisi päässyt. Näyttäisi vievän
takaisin merelle Merikarvian kohdalla eli
olevan bifurkaatioreitti. Riittäisikö vesi
muinaismelontaan 2019? Kovistelen
Lampista kehittämään meille edes yhden
muinaisnähtävyyden kotimatkalle, ettei
retkibrändi ihan pilaannu.
Autossa Henri louhii tunnin netistä ruokapaikkaa, joka ei olisi ABC ja muutenkin
kosher, mutta ei löydä koko Varsinais-Suomesta, miesparka. Hesejä täälläpäin on, ja
sen päälle Harjavallan Matinharjusta löytyy
kolme komeaa pronssikautista hautaröykkiötä. Ampumaradalla paukutellaan sen
kunniaksi, että Kokemäenjoki on koluttu,
varman päälle muinaiseen saaristoon asti.
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Me lam er kintöjä

Kolumni

Melojaidentiteetistä

teksti Aalto Poiju

Milloin ja miten melojaksi tullaan?
Ja ennen kaikkea, milloin sitä kehtaa sanoa
olevansa meloja?
Meloja ei ole itsestään selvästi se, joka
istuu kajakissa.
Meloja ei melo käsillä. Tekniikka on oleellinen, mutta niitä on monia.
Myöskään Peltsi Peltonen ei ole meloja,
vaikka kova jätkä onkin. Yritti meloa Hankoon ja epäonnistui, koska hermopinne.

lähteväni melontaretkelle.
- Mites se eskimo? Kysymys singahti reskustusleirille lähtiessä, sävy oli yhä huolestunut, silmissä kysymys: Eikö käänny?
Vieläkään?
Turha oli selittää T-reskutusta ja Heel Hooktekniikkaa. Kertoa edistymisestä.
Ei etene, niin ei etene – ei eskimoa, ei
pelastusta.
Melojalla on oltava päämäärä, ja se on
eskimo. Ota tai jätä.
Sillä ilman eskimoa oleva meloja on jääkarhu ilman jäätä, amatööri ja harrastaja.

Moni on melonut Hankoon, ja takaisin.

Totuus alkaa jäsentyä, mutta sitten:

Melojia piisaa. On koskimelojia, merimelojia, inkkarilla melovia, retkimelojia, kilpamelojia… Tieto lisää tuskaa, identiteetti
karkaa kauemmaksi. Viimeistään melojuus
tyssää kysymykseen: Osaatko eskimon?

”Eskimokäännös ei ole yhtä tärkeä taito
merimelonnassa kuin eteenpäinmelonta,
pelastautumiset, suunnistus ja yleinen
riskitietoisuus. Mutta se on edelleenkin
ylivoimaisesti paras itsepelastautumismenetelmä, Petri Sutinen sanoo.” (Nykänen,
YLE, 10.8.2016 (päiv.).)

Yle uutisoi: ”Melontaa harrastaa Suomessa yli 26 000 ihmistä. Heistä erittäin
pieni osa hallitsee eskimokäännöksen
tositilanteessa, arvioi melontakouluttaja
ja -yrittäjä Petri Sutinen. Eskimokäännös
on pelastautumistekniikka, jossa meloja
kääntää itsenäisesti sekä itsensä että kaatuneen kajakin takaisin pystyyn.” (Nykänen,
YLE, 10.8.2016 (päiv.).)
- Osaatko eskimon? kysyttiin, kun kerroin
aloittaneeni melonnan. Pisti vihaksi.
-Osaatko jo eskimon? kysyttiin, kun kerroin
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Peukutan. Pelastusrengas. Sallivuus alkaa
säteillä. On muutakin,onhan.
Ehkä jonakin päivänä, ajattelen ja kallistan
kajakkia, ei kaatunut.
Pysyin pystyssä. Jatkan harjoittelua, melojaksi tulemista.
Harjoitellaan, kasvetaan, opetellaan.
Ihan rauhassa vain – kyllä se siitä.
Ehkä meillä on toivoa, sinulla ja minulla.
Ehkä melojaksi tullaan melomalla.

Kuva: Suvi uotinen ”Seurasaarenselällä”

Ihmiseksi synnytään, aikuiseksi kasvetaan,
lääkäriksi valmistutaan ja kirjalijan hyväksyy joukkoonsa kirjailijaliitto.
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Kanootti ja purje, osa 2
teksti: ja kuvat Erkki Lampén

Tapahtunut tähän mennessä: Päätetty rakentaa avokanootista purjekanootti
ja jouduttu vähitellen tolkuttoman hankkeen vangiksi.. Kertomuksen
ensimmäinen osa julkaistiin Pärskeessä 1/2015

Tultu siihen tulokseen, että pienelläkin
purjeella varustettu avokanootti on kunnon
tuulella liian kiikkerä. Kiinnitetty aisoilla
kaksi ponttoonia ja saatu näin trimaraani,
jota ei tuuli niin vain kallistele. Päätetty
lähteä vihdoinkin merimatkalle.
Kannettu autolle Hong Kongin terassipurjeesta leikelty purje sekä muut tavarat
ja ajettu rantaan. Tavattu rannassa kaunis
nainen, joka myös oli lähdössä merille.
Tultu hyvälle tuulelle, joskin luultavasti
olisi tultu hyvälle tuulelle myös melomaan
lähtevän ruman miehen tapaamisesta,
joskaan ei ehkä yhtä hyvälle.
Ihmetelty miksi tuuli käy etelästä, kun
sen pitäisi aamulla katsotun merisäätiedotuksen mukaan käydä pohjoisesta.
Otettu kurssi kohti Melkkiä. Kuunneltu
Tallinnan- ja ruotsinlaivojen jylyä, katseltu
selän taakse, arvailtu laivojen reittejä. Nautittu iltapäivän auringosta mutta todettu
matkavauhti heikkoon vastatuuleen aika
hitaaksi. Päätetty olla välittämättä siitä.
Päätetty olla pitkällä lomalla ja onnellinen,
tai edes kiitollinen.
Ohjattu mahdollisimman ylös tuuleen,
kiristetty puomi keskelle ja alettu meloa.
Havaittu, että 1+1 tuntuu tässä olevan
enemmän kuin 2. Tässä kulmassa vene ei
pelkällä purjeella liikkuisi kuin muutaman
vaaksan minuutissa, ja toisaalta pelkkä me-
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lominen olisi raskasta. Purjeen ja melonnan
yhteisvaikutuksesta eteneminen taas on
lähes joutuisaa.
Muistettu kulkuneuvon nimen todella
olevan purjekanootti.
Tuulen tyynnyttyä melottu vielä pitkä
tovi ja rantauduttu auringon jo laskettua
Koirasaaren pohjoiskalliolle. Tallinkin
aaltojen syöksyessä rantaan ymmärretty
vetää kanootti vielä hiukan ylemmäksi.
Kiedottu köysi ison kiven ympäri ja alettu
kantaa tavaroita kohti saaren uumenissa
olevaa majaa.
Kohdattu saarella kajakkimeloja, kuultu
pari ihailevaa sanaa purjekanootista. Oltu
hiukan harmissaan siitä ettei omisteta saarta yksin, mutta todettu meloja ihmiseksi,
kuten melojat yleensäkin.
Majoituttu majaan ja lähdetty rantakalliolle ottamaan valokuvia yön saapumisesta.
Kuultu viereisestä saaresta jumputusta ja
vaihdettu melojan kanssa muutama sana
siitä, miten erilaisia asioita ihmiset tarvitsevat viihtyäkseen.
Herätty seitsemän maissa meren ääneen
ja metsän läpi siivilöityvän auringonvalon
lepatukseen seinällä. Otettu mukaan tuulimittari ja menty rantakalliolle.
Todettu pohjoistuulen yltyneen heti
aamusta, vaikka merisää oli lupaillut mietoa ja viihteellistä tuulta. Seisottu kalliolla

tuulimittari ojossa, mitattu nopeudeksi
7,7 metriä sekunnissa. Ymmärretty sen
olevan tavalliselle purjehtijalle ja oikealle
purjeveneelle mitä mainioin nopeus, mutta
huomattu vatsanpohjassa möyrivän pelon.
Pakattu tavarat ja kannettu ne kanootille. Katseltu rantaan vyöryviä aaltoja
huolestuneena.
Tutkittu kiinnikkeet, kiristelty remmejä.
Lastattu kanootti, pukeuduttu meriasuun.
Harkittu lyhyttä polvirukoushetkeä. Arveltu
osittain ymmärrettävän, miksi merimiehet
ovat taikauskoisia.
Vedetty syvään henkeä ja syöksytty läpi
rantamatalassa terävöityneen aallokon
polynesialaisissa tunnelmissa. Melottu
raivopäisesti. Onnistuttu pääsemään pois
pahalta vyöhykkeeltä ja alettu meloa kohti
saaren suojanpuolta.

Nähty kajakkimelojan vilkuttavan teltastaan, vilkutettu takaisin. Nostettu purje,
melottu pois tuulensuojasta ja todettu
tuuli rannan aaltoja mukavammaksi ja
vähemmän pelottavaksi. Mietitty, minne
mennä nyt, kun ollaan oikeasti merillä ja
käytettävissä on kokonainen päivä.
Nähty horisontissa Stenskär ja alettu
tuntea vetoa sinne. Samalla tunnettu
kammoa välissä olevaa avovettä kohtaan
ja koetettu vedota järkeen, joka varoittaa
menemästä huonosti luovivalla purrella
liian kauas myötätuuleen.
Lausuttu itselleen oltavan vapaa ihminen ja otettu suunta kohti Stenskäriä.
Alettu lasketella kohti lounasta.
Huomattu järjen pyrkivän voitolle sanomalla, että vapaa ihminen voi myös valita
kääntyä takaisin, nyt. Pyyhkäisty järki laiVasten auringon siltaa
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Mietteliäs
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dan yli toteamalla, että Kirkkonummeltakin
kulkee busseja Helsinkiin, jos vastatuuli
osoittautuu aivan mahdottomaksi.
Keinuttu korkeilla, takaa tulevilla aalloilla. Oltu hiukan huolissaan ajatuksesta, että
jokin niistä päättäisi tulla alukseen sisään.
Todettu oltavan nyt kerta kaikkiaan omillaan sunnuntaipurjehtijoitten istuessa vielä
aamiaispöydissään. Alettu miettiä, minne
sijoitetaan joskus ostettavat hätäraketit,
jotta ne ovat hädän hetkellä helposti esille
saatavissa.
Nähty edessä valkoisia pärskeitä ja
ristiaallokkoa, ymmärretty lähestyttävän
matalikkoa. Ajateltu sanaa ”salakari” ja
tunnettu kauhun vihlaisevan. Kierretty
matalikko kauempaa.
Nautittu aallokosta, pieniä merisairauden oireita lukuun ottamatta. Havainnoitu
haahkoja työssään. Säikytetty lentoon
pingviiniparvi. Nähty drontti, draakki ja
griippi. Oltu merimies.
Stenskärin lähestyessä muistettu käydyn siellä viimeksi jokseenkin päivälleen
40 vuotta sitten Leksan faijan veneellä
ja veneen radiosta tulleen Katri-Helenan
laulamana ”Vasten auringon siltaa”.
Kierretty Stenskär ja aloitettu pitkä
kotimatka.
Todettu olevan turha tehdä käännöksiä
liian tiuhaan, koska ne eivät nopeuta matkantekoa millään tavoin vaan ovat vain
mielen tapa purkaa malttamattomuutta.
Ymmärretty, ettei kanoottipurjehdus sovi
kovin malttamattomalle sielulle, paitsi
hyvänä harjoituksena juuri tässä ja nyt
olemiseen.
Laitettu kanootti automaattiohjaukselle
ja alettu meloa pysyäkseen lämpimänä,
lisätäkseen vauhtia ja kohentaakseen
kuntoa. Siinä ohessa suunniteltu täydellistä purjekanoottia joka teetettäisiin, jos
oltaisiin lottovoittaja.
Jatkettu näin usean tunnin ajan. Todettu
sunnuntaipurjehtijoidenkin vihdoin löytäneen merelle.

Havaittu tuulen kuolevan tykkänään
pois ja lohduttauduttu sillä, ettei tarvitse
ainakaan vastatuuleen meloa. Tunnettu
koti-ikävää ainoastaan nälän ja kusihädän
muodossa mutta muuten viihdytty merellä.
Jonkin aikaa pläkässä melottua huomattu tuulen vain vetäneen henkeä vaihtaakseen suuntaa, ja nousevan nyt suoraan
selän takaa. Oltu hyvin kiitollinen.
Päästy jälleen hyvään vauhtiin. Todettu
veneväylän olevan niin ruuhkainen, että
sen ylittäminen on kuin suojatielle astumista päin punaista valoa. Muisteltu meriliikenteen sääntöjä ja todettu ettei ole mitä
muistella, kun ei ole koskaan opittukaan.
Päästy spinnunsa nostaneitten isojen
veneitten alta ja kohisteltu kohti Lauttasaarta. Sisäsaarten ja luotojen lähestyessä
hymähdetty sille, miten kaukaisilta, lähes
tavoittamattomilta ne vielä pari viikkoa
sitten rannalta katsoen näyttivät.
Tehty päivän ainoat kaksi myötäkäännöstä kotivesillä, lähestytty komeasti luiskaa mutta unohdettu kiristää skuuttiköysi ja
pudotettu puomi purjeineen veteen. Oltu
kiitollinen siitä, ettei rannalla ole yleisöä
juuri nyt.
Työnnelty kanootti melalla luiskan viereen ja kavuttu maihin. Kiskottu varusteista
ja vedestä raskas pursi luiskalle, kannettu
tavarat aurinkoon kuivumaan ja hilattu
kanootti nurmelle metsän reunaan.
Saatu postimieheltä puhelinsoitto ja
vastaanotettu Amazonilta tilattu Todd E.
Bradshaw’n upea kirja Canoe Rigs sekä uusi
matkapuhelin auton katolle unohdetun ja
moottoritielle pudonneen tilalle. Oltu hilpeä kuin syntymäpäivänä ja ajateltu, että
ihan kohta lopetetaan rahan syytäminen
purjekanoottiin, jonka piti olla hullunviisas
halpisprojekti.
(Jatkuu...)
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Erämaatunnelmiin alle 200km
Helsingistä – Melontaretki

Repoveden

kansallispuistossa
Teksti ja kuvat: Teppo Hovi ja Sami Hovi

Olhavanlampi ja –vuori
Jos on vain viikonloppu aikaa ja haluaa
löytää kauniita erämaamaisemia EteläSuomesta, kannattaa pakata kajakki tai
kanootti auton katolle, ja suunnata Repoveden kansallispuistoon.
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Lapinsalmen riippusilta

Auringonlasku Kapiavedellä

Kansallispuiston vesistöt sopivat hyvin
aloittelevallekin melojalle, ja nähtävyyksiä
veden päältä riittää hyvin pariksi päiväksi.
Teimme viikonlopun kestoisen melontaretken kesäkuussa 2016.
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Näköala Mustalamminvuoren näkötornista
Repoveden kansallispuistoon pääsee
melomalla esimerkiksi Mäntyharjulta.
Reitti löytyy luontoon.fi -sivustolta.
Me aloitimme retken Lapinsalmesta,
jossa on hyvä parkkipaikka ja kajakin vesillelasku -laituri. Lapinsalmessa on myös
kesäisin toimiva kioski.
Heti Lapinsalmesta avautuukin mielestämme yksi kansallispuiston hienoimmista
vesistä ja maisemista – Kapiavesi.
Kilometrejä kansallispuiston vesissä
on hankala kerryttää. Sen verran pienet
vesistöt ovat. Melontaan kannattaa ja
on helppo yhdistää esim. päivävaelluksia
merkityillä reiteillä. Patikoimme itse lounaslenkiksi Korpin kierroksen, joka kiertää
upean Olhavanlammen ja Olhavanvuoren.
Vuori on suosittu kiipeilykohde ja näkemisen arvoinen, vaikkei itse kiipeilisikään.
Jyrkältä kalliolta on suora pudotus veteen.
Lisäksi kävelimme Mustalamminvuoren
näkötorniin, josta avautuu näkymät koko
kansallispuistoon. Tornista on mukava
katsella yläilmoista esim. retken päätteeksi
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Lapinsalmen riippusilta

joittua etukäteen vuokrattavissa kodissa
ja laavuissa. Tai sitten teltassa. Telttailualueet on merkitty usein aika kauaksi veden
ääreltä, mikä voi melojalle tuntua vähän
hassulta. Paikalliset retkenjärjestäjät saattavat huomauttaa, mikäli teltan pystyttää
aivan rannan tuntumaan. Sen verran upea
maisema auringonlaskuineen Kapiavedellä
kuitenkin oli, että itse emme malttaneet
leiriytyä umpimetsään, vaan teltta löysi
paikkansa aivan rantakalliolta.
Merkityillä leiriytymispaikoilla on hyvät
tulentekopaikat ja puut. Osasta tulentekopaikoista löytyy myös kuivakäymälät.
Kansallispuiston alueella ei ole jäteastioita, joten omat roskat täytyy kuljettaa
alueelta pois.
Suosittelemme kansallispuistoa viikonlopun retkikohteeksi. Matka pääkaupunkiseudulta ei ole pitkä.

omia melontareittejä.
Mikäli retkellä haluaa kerryttää kilometrejä, se onnistuu kansallispuiston vierestä
avautuvalta Vuohijärveltä, jonne pääsee
helposti meloen.
Repoveden kansallispuistossa voi ma-

Korpin kierros johtaa upealle Olhavanvuorelle

Peilityyni ilta
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Labyrinttimelontaa
ja
tuulivaroituksia

Tammisaaren

saariston kansallispuistossa

Tammisaaren saariston kansallispuisto on perustettu
1989 ja alue tunnetaan monipuolisesta luonnostaan.
Melojalle alue tarjoaa tuuliolosuhteista riippumatta
useita melontareittejä. Suojaisissa poukamissa
veneiden äänet jäävät väylille eikä vastaan tule
ketään.

Teksti ja kuvat: Nina Jaakkola

Matkaan!
Ei ole retken odotuksen ja aloituksen voittanutta! Koko seikkailu on edessä.
Neljä päivää kestävän retkemme alku- ja
päätepiste oli Sommarön satama, jossa on
kauppa ja vesipiste sekä rantaravintola.
Retkiajankohdaksi oli luvattu kovaa tuulta,
jopa myrskyjä. Niinpä tuulen suojaa hakevalla varasuunnitelmalla oli käyttöä ja säätilanteen, aaltojen ja tuulen seuraamisesta
tuli retken ohjenuora.
Alkuperäinen suunnitelmamme oli
suunnata ulkosaaristoon, kohti Jussarön
silokallioita länsipuolelta Algön saarta.
Navakasta tuulesta johtuen haimme suojaa tuulelta ja suuntasimme itään. Vaikka
mainingit länsipuolella olivat melkoiset,
saimme meloa mukavassa myötätuulessa,
jopa tyynessä. Pujottelimme Algön itäpuolella olevien saarten sokkelossa ja haimme
reitin varrelta melottaviksi kaikkein kapeimmat salmet. Sokkelossa mieleen lipui
edelliskesän Saimaan retki ja Linnansaaren
maisemat: jyrkät, mäntyä kasvavat kalliot
ja kapeat vesialueet, koskematon luonto.
Elimme melojan unelmaa: olimme
vapaita kulkemaan väylien ulkopuolisia
vesistöjä, kajakissa muutamaksi päiväksi
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kaikki tarpeellinen.
Kansallispuiston alueella majoittuminen on sallittua vain merkityillä paikoilla.
Ensimmäiseksi yöpaikaksi suunnistimme
Algön eteläpuolelle, Fladalandetiin. Paria
venettä lukuun ottamatta saari oli tyhjillään. Näkymiltään huikean etelärannan
sijaan leiri perustettiin tuulen suojaan,
saaren pohjoisosan silokallioille.
Tutustumisen arvoinen saari on myös
itäpuolella sijaitseva Modermagan, jonka
voi kiertää luontopolkua pitkin ja jossa on
Fladalandetia parempi varustelutaso.
Kovan tuulen varoituksia ja päätöksiä
Seuraavia päiviä kuvasi Jussarön kutsu
ja kovat tuulet: lähteäkö ylittämään selkää Jussarön majakalle? Alueelle annettu
tuulivaroitus ja puuskainen tuuli nostatti
ulkosaariston poijulla reilusti yli kahden
metrin aaltoja. Meloimme saarten suojissa
lähemmäs ylityspaikkaa ja tarkkailimme
tilannetta.
Meloessa on osattava realistisesti arvioida sääolosuhteiden lisäksi omat taitonsa
ja voimansa. Rohkeuden sijaan on usein
valittava järkevyys, seikkailun sijaan turvallisuus. Toteutuneiden tuulten ja aallonkorkeuksien ja ennusteiden seuraamisen
avulla tiesimme tuulen ja aaltojen olleen
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Luontotalon pitäjä kuunteli myhäillen keskustelua. Yllätyksenä kaikille olimmekin
pian kohtuuhintaan paiskanneet miehen
kanssa kättä, vuokranneet mökin, saunan ja
saaren viimeisen yön kunniaksi. Asian taisi
sinetöidä tuore savukala. Hieno ilta, hyvät
löylyt, kynttilän valossa vietetty viimeinen
ilta oli oikeastaan juhlava päätös onnistuneen retken päätökseksi.
Onnistuneen retken reseptissä keskeistä
taisi olla se, että edettiin niiden taitojen
ja olosuhteiden ehdoilla, jotka kulloinkin
vallitsivat.
Onnistuneen retken merkki on se, että
retken toivoisi jatkuvan.
Jussarö - tämä ei jäänyt tähän!

jatkuvasti ennustuksia voimakkaampia.
Jussarö häämötti horisontissa, eikä matka
olisi melonnallisesti ollut mahdoton, mutta
olosuhteiden vuoksi jouduimme kääntämään Jussarölle selän.
Jokainen retkeilijä tietää riemun, kun
on saanut leirin pystytettyä ja sade alkaa.
Yövyimme kansallispuiston ulkopuolella
Nölsön saaressa, jossa ulkohuussin lisäksi
oli pöytäryhmä. Tarppi lauloi tuulessa, vesi
kiehui keittimessä. Mäyrä oli hiippaillut
saaressa ja pesäkin löytyi saarikierroksella.
Seuraavan päivänä ajatuksena oli meloa
Byxholmeniin, Älgön saaren lounaispuolelle. Sateen laannuttua ja tuulen kääntyessä
saarten välissä oli petollisen tyyntä. Oliko
päätös Jussarön suhteen ollut ylivarovaisuutta? Ulos saarilabyrintistä melottaessa
navakka lounaistuuli muistutti kuitenkin
luonnon voimista. Saimme meloa tiiviinä
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”Loppukesän yössä palokärjen huuto,
harmaahaikaran lento ja sirkkojen siritys.
Silokallion ikiaikainen kiireettömyys.”
Kartat:
• Karttakaupasta tilattu vahakankainen
merikartta (väylämerkit)
• Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
Melonta- ja soutukartasto, LänsiUusimaa
Lisätietoa:
• Luontoon.fi
• Retkipaikka.fi
• Visitraseborg.com

ryhmänä sivuvastaisessa. Päätimme tuulessa huutaen meloa Rödjaniin ja arvioida
tilannetta uudelleen.
Rödjan on lapsiperheiden ja suurten
purjeveneiden satama. Algön saaren etelärannalla sijaitsevan kalastajatilan päärakennuksessa on Metsähallituksen luontotupa,
joka on aikaisemmin ollut melonnan maailmanmestarin ja olympiakultamitalistin,
Thorvald Strömbergin, lapsuudenkoti
(www.Metsähallitus.fi. 27.11.2017). Luontotuvan lisäksi Rödjania kiertää luontopolku, jonka varrella kansallispuiston maisemia voi ihailla näköalatornista. Saarella voi
yöpyä ja saunoa, avoinna on myös kahvila
ja kioski. Kahvia hörppiessä tuuli nousi ennusteiden mukaisesti. Matka Byxholmeniin
olisi ollut mahdollinen, ja saunamahdollisuus houkutteli. Myrskyennuste lupaili
puuskaisinta tuulta seuraavaksi päiväksi.
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Ilkka Salmi: SS:n vajatalkoot
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Ilkka Salmi: Kajakkien pesua ennen uimahallikautta

Korjauspajatoiminnasta
t&k: Ville Teittinen
Hemellä on noin 30 neliömetrin korjauspaja osoitteessa Köydenpunojankatu
4, ajoportti. Tila 16. Kellarissa sijaitsevan
huoneen oven saat auki seuran avaimella.
Korjausvajarakennuksen ulko-oven avain
löytyy hallituksen kautta.
Hemen noin sadasta aluksesta vuosittain korjataan noin kolmeakymmentä.
Kesäaikaan korjaukset tehdään pääasiassa
melontavajoilla - talvella korjauspajalla.
Vuoden aikana Korjauspajakertoja tulee
10-15. Korjaustoimintaan ovat tervetulleita
kaikki jäsenet. Erikseen sovittaessa jäsenet
voivat korjata myös omaa kalustoaan. Seurallamme ei ole palkattua kanootin korjaajaa eikä yksittäistä jäsentä, jonka vastuuna
olisi korjata. Hemeläisyyteen kuuluu pitää
kajakit porukalla hyvässä kunnossa.

Turvallisuus
Hiontapöly on erittäin haitallista. Turvallisuuden vuoksi pajalla suositaan vesihiontaa tai kuivahioessa jatkuvaa imurointia ja
hengityssuojaimia.
Hartsit ja liuottimet ovat hengitettyinä
erittäin vaarallisia. Kemikaaleja käytettäessä suojataan hengitys ja silmät sekä
käytetään suojahansikkaita .

Kun kajakkiin tulee vika
1.

2.

Viat top 10
1.

Evävika - hiekka eväkotelossa tai
säätimessä ja tämän jälkeen evän
avaaminen tai sulkeminen liian isolla
voimalla tai evään kohdistunut isku
2. Naarmu - vaurio gelgoatissa
3. Kansiluukku - hapertunut tai murtunut
tai kadonnut
4. Köysistö - köysi irronnut, löystynyt tai
hapertunut
5. Murtuma - tyypillinen kuljetuksessa,
rantautumisessa tai maalla tullut
vaurio. Vaatii hiontaa ja lasikuitutyötä
6. Selkätuki
7. Jalkatuki
8. Pohjan kuluminen kölin kohdalta,
vaatii kölinauhan ja/tai pohjan vahvistamisen
9. Istuin
10. Aukon reunakehys
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VIlle Teittinen: Korjauspajalla

3.

Kun havaitset vian kanootissa, se tulee
merkitä kirjoittamalla melontavajan
ilmoitustaululla roikkuvaan vikavihkoon.
Jos vika on häiritsee melomista, kanoottiin tulee kiinnittää lappu RIKKI
ja merkitä RIKKI-lappuun myös vian
kuvaus, jolloin seuraava jäsen voi
arvioida miten paljon vika häiritsee
käyttöä.
Jos aiheutat isomman vian, olisi hyvin
suotavaa olla aktiivinen kyseisen vian
korjaamisessa.
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Lähettäjä: Helsingin Melojat ry, PL 944, 00101 Helsinki

Vesterålen, Pohjois-Norja elokuussa 2017
Bongaamme ryhmän miekkavalaita matalassa lahdessa, ilmeisesti hylkeitä jahtaamassa.
Melon lähemmäksi ja pysähdyn matalikolle, merileväpöheikön keskelle, kuvaamaan lahdella uivia valaita. Yllättäen täysikokoinen miekkavalas tulee pintaan parin kajakinmitan
päässä ja ui suoraan kohti. Pulssi hyppää samantien yli kahdensadan, mutta kamera
pysyy kädessä ja valokuvaajan refleksillä etusormi koukistuu laukaisimelle. Juuri ennen
kajakkia valas huomaa ettei tuo taidakaan olla mitään syötävää, tekee jyrkän käännöksen
ja lipuu rauhallisesti kajakin keulaa viistäen sivulle. 		
– Ilkka Salmi 4.8.2017

