
 
 Tasan vuosi sitten GoExpo –messuilla  

päätin lähteä melomaan  
Suomen rannikkoa  



Kuka olen, millä lihaksilla 

• Aloitin melontaharrastukseni rakentamalla vanerikajakin kesällä 2006 

• Hankin 50-vuotislahjaksi oikean merikajakin 

• Retkiä sisävesillä, Päijänne, Saimaa, Vanajavesi, Oulujärvi, Hiidenvesi, … 

• Vuonna 2010 kaksi viikon mittaista meriretkeä: 
Virojoelta Tammisaareen ja Maarianhaminasta Tammisaareen 

 

• 2010 alkaen yli 1000 km/vuosi 

• Rannikkolaivuri 2012, Melontaohjaaja 2013 

• En varsinaisesti harrasta liikuntaa 

• Melonta on minulle paljon  
muutakin 



Rannikon retkeni idea 

• Työtilanne muuttui, tuli mahdollisuus 
toteuttaa haave 

• Halusin kokeilla, miten selviydyn 

• Kirjoittaminen ja valokuvaaminen  
ovat oleellinen osa melontaharrastustani 
- päätin blogata 

 

• Mobiilin työn kokeilu 

• Uusi julkaisualusta testissä  
- tablettikäyttöliittymää rakennettiin retken aikana 

• Maakuntalehtien yhteistyön ensiaskeleita 

 

 



Faktat 

• 30 melontapäivää, joista neljä puolikasta. Uusikaarlepyy, Reposaari, 
Kalajoki ja Tornio. Yksi maapäivä Himangalla. 

• Yksi viikonlopun tauko, Kalajoelta kotiin Klaukkalaan ylioppilasjuhliin 

• Keskimäärin 44 km päivässä, pisin päivä vajaat 70 km (Kokkola- Himanka)  
lyhin viivyttelypäivä noin 11 km Torniojokea vastavirtaan 

• Reilut 1300 kilometriä 

• 34 blogipostausta a´2000 merkkiä, pari ennakkojuttua,  
yli sata julkaistua kuvaa, haastatteluja, taustamateriaalia 

• 3-4 tuntia päivässä lehtitöitä 

 

 

 



Päivärytmi 

• Herätys 6.00-7.00, retkipatjan tulppa pois 

• Aamutoimet 1 -1,5 tuntia, ruishiutalepuuro, kahvi 

• Kevyt lounas 10 -12, Lämmin kuppi. leipää ym 

• Pitempi tauko alkuillasta, kirjoitustyöt, kevyt ruoka 

• Leiri 21-23, tukeva iltaruoka. Pastaa, perunamuusia, lihaa, … 

• Illalla makuupussissa seuraavan päivän suunnitelma, säätiedot, yhteydenpito 

• Päivät 14-16 tunnin mittaisia, yöunet 6 tuntisia 

 

 

 



Merellä 

• Suomenlahti helpoin osuus 
- syvät vedet, tuuli kohtuullinen, väylämerkit paikoillaan 
- leiripaikkoja helppo löytää 
- tuttuja maisemia ja reittejä  

• Ehdin harjoitella avovedessä vain muutamia kymmeniä kilometrejä 
- lihakset kipeytyivät parina alkupäivänä 
- ei yhtään rakkoa, ei jalkojen puutumista 
- ensimmäisen illan hypotermiaoireet 
- kasvot paloivat kahteen kertaan 

 

 

 

 

 

 

 



Merellä 

• Hangon jälkeen tuulet kovenivat 
- navigointiin enemmän  huomiota 
- sateita, sumuja, ukonilmoja 

 

 

 

 

 

• Rauman paikkeilla alkoivat karikot 
- vesi poikkeuksellisen alhaalla 

• Ajauduin kiville Uudenkaarlepyyn edustalla  (Rönnskär) 
- arvioin reitin ja aallokon väärin 
- kalastajien verkot voivat olla vaarallisia 

 

 

 

 

 

 

 









Turvallisuus 

• Kuivapuku ja liivi päällä koko ajan, vesi kylmää 

• SPOT –hätälähetin + nettiseuranta 24h 
- lukijat lähettivät viestejä, jos seuranta ei ollut päällä 

• Säännöllinen viestintä päivittäin 

• Karkunaru + turvaköysi liivistä kajakkiin 
- turvaköytenä kolmen metrin liina ja metrinen kumiköysi liivinselkään 
laskostettuna 

• Lääkärintarkastus, Punkkirokote 

 

 

 

 

 

 

 



Varusteet 

• Tahe Reval, Point XP18 vai Tiderace Xplore-L.  

• Saaristo-Atlakset, Vaasan ja 7 Sillan Saariston melontakartat, Fillari-GT 
ja omat laminoidut mv-tulosteet 1:100 000 (maanmittauslaitos) 

• Kaksi kompassia 

• GPS älypuhelimessa, tabletissa (ei SIM-korttia) Navionics-karttaohjelma 

• Aurinkopaneeli 14w + virtapankit 2 kpl 13 000 mAh 

• iBad + vesitiivis kotelo, Nikon AW110 (gps, wlan) ja Olympus Pen 

 

 

 

 





Varusteet 

• Kuivapuku, neopreenihanskat, pipo  

• 1 hengen tunneliteltta, untuvamakuupussi 

• Trangia + kaasupoltin, spriipoltin varalla 

• Alkumatkasta yöt kylmiä, maa jäässä. Vesi kylmää loppuun asti 

• perunamuusijauhe, hernekeitto, nuudelit, pussipastat, ruishiutaleet 
liha- ja tonnikalasäilykkeet, Lämmin kuppi-keitot, couscous 

• Saaristolaisleipää, Digestive-keksejä, mehua, pikakahvia 
suolapähkinöitä ja rusinoita, suklaapatukoita 

 

 

 

 

 

 



Hieno kokemus, voisin meloa uudestaan 

• Heti jäiden lähdön jälkeen vesillä on hiljaista 
- ruoka säilyy hyvin, ei liian kuuma kuivapuvussa 

• Rannikon ihmiset ovat ystävällisiä ja avuliaita 
- yöpaikkoja ja muuta apua tarjottiin auliisti 
- sain Vaasan saaristoon kadottamani aurinkolasit takaisin postissa 

• Kaikki saariston kaupat ja kioskit ovat vielä toukokuussa kiinni 
- ruokaa on oltava aina muutaman päivän varanto 

• Vettä sai melkein joka toinen päivä 

• Kuukaudessa ehtii hyvin meloa rannikon, nauttia maisemista,  
jutella ihmisten kanssa, retkeillä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linkkejä 
• http://flockler.com/aamulehti-blogit/melontareissu 

 

• www.melontakuvia.blogspot.fi 
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