Inari, Ma 25.7.- La 6.8.2016
Retkiraportti
Retken vetäjät olivat:
Matti Ojala ja Matti Ahonen (apuvetäjä)
Muut osallistujat olivat
Riitta Karhunen, Jari Reinikainen ja Mari Jannela
Pakkaaminen
Kajakit ja melontavarusteet pakattiin Maanantaina 25.7. Kenolassa. Matti haki Riitan, Eerikki Rundgrenin ja
Hanna Sarjan kajakit Pilpalta. Erkin ja Hannan kajakit vietiin Saariselälle, mitkä olivat olleet tähän asti Puijon
Ladun käytössä. He halusivat omat kajakit kotia Saariselälle omaan käyttöön.
Retken päiväkohtainen eteneminen.
Retkipäivä Tiistaina 26.7. Saariselkä
Lähdettiin Kenolasta aamulla noin klo 8:15. Matkalla pidettiin kahvitaukoja ja tehtiin ruokatäydennyksiä
Rovaniemellä. Saavuimme Saariselän keskustan majoitukseen noin klo 20. Yövyttiin Lapin Kutsu
kelohuoneistossa. Päivä oli aurinkoinen ja helteinen.
Retkipäivä Keskiviikko 27.7. Ukonjärvi & Korkia Petäjäsaari
Riitan tekemän aamiaisen jälkeen ajoimme Ivaloon, missä seuraamme liittyi Mari. Kajakkien vesille lasku oli
Ukonjärven lounaiskulmassa olevalta veneenlaskupaikalta, Ukonjärven lomakylän risteyksestä pari kilometriä
Inarin suuntaan. Autot ja trailerin jätimme veneenlaskupaikalle. Melomaan lähdimme hiukan tihkusateisessa
säässä noin klo 11. Ensimmäisen tauon pidimme Kivisalmessa ison kiven kohdalla ennen Mahlatin nuoraa.
Matti O sai ensimmäisen kilon kokoisen hauen vain muutamalla uistimen heitolla. Ensimmäinen yö oli
Korkiassa Petäjäsaaressa hienolla hiekkarannalla. Matti O:n teltasta katkesi kaksi telttakeppiä. Teltta oli sillä
tavoin killissä ja lytyssä että sateisen yön jälkeen makuupussi ja makuualusta olivat märkiä. Matti O kävi
heittelemässä virveliä saaren pohjoispuolella ja sain yhden taimenen, yhden harjuksen ja parin kilon hauen.
Rautu oli niin pieni että se laskettiin pois. Melontaa tälle päivälle tuli noin 22,1km. Koko päivä oli tihkusateinen
ja heikko tuulinen.
Retkipäivä Torstai 28.7. Kahkusaari
Korkiasta Petäjäsaaresta meloimme Suovasaaren kautta Kotkaniemeen. Taukopaikka oli salmen suulla olevalla
hiekkarannalla. Menimme Kotkataipaleen yli selällä olevien saarien kautta kohti yöpaikkaa Kahkusaaressa,
missä oli lämmitettävä mökki. Saimme siellä kuivatettua viime yönä kastuneet vaatteet. Mari lainasi Matille
telttaa. Hän itse nukkui katoksessa. Jarilla oli riippumajoitus, Matti A:lla ja Riitalla teltta. Lakkoja, mustikoita ja
mesimarjoja oli runsaasti. Jokainen kävi poimimassa niitä aamiaista varten ja matkalla syötäväksi. Mesimarjat
olivat erityisen maukkaita. Paistoimme lettuja ja söimme niitä marjojen kanssa. Tänään ei satanut ja päivä oli
puolipilvinen ja heikkotuulinen. Päivän melonta 27,0km.
Retkipäivä Perjantai 29.7. Kuorpasaari
Kahkusaaresta meloimme saarijonoa pitkin Kotalahden veneenlaskupaikalle. Siellä meitä ihmetytti täysin maan
tasalle palanut kota tai laavu. Kotalahdesta meloimme koilliseen ja käännyimme Akusaaren pohjoispäästä itään.
Meloimme hyvässä pilvipoutaisessa pläkäkelissä selkien yli Nilisaareen asti. Ukkospilvi oli tulossa, joten
meloimme pari kilometriä viimeisen selän yli kohti Kuorpasaaren pohjoispäätä. Salmessa oli meidän seuraava
yöpaikka. Ukkoskuuro meni niukasti ohi pudottaen vain muutaman vesipisaran. Koko melontapäivän sää oli
erinomainen, lämmin puolipilvinen ja heikkotuulinen. Ilta oli lopulta aurinkoinen. Melontamatka oli 29,8km.
Retkipäivä Lauantai 30.7. Hietikkolahti
Kuorpasaarelta meloimme Pahtasalmen kautta Lyövissaareen, jossa tapasimme Lieksan melojia aamusiestalla.
Siitä meloimme kummelisaaren kautta Sienivaaraa kohti. Sen rantoja pitkin kohti Pisterniemeä, missä pidimme

maatauon. Kävimme poimimassa lakkoja ja mustikoita aamiaista varten. Pisterniemestä otimme suoran linjan
Itään, kohti Mäskisaarta, minkä eteläpuolella oli kolme niemeä, joiden välissä hiekkarannat. Yövyimme niistä
keskimmäisessä. Melontaa tuli noin 27km. Sää oli pilvipoutainen, välillä aurinkoinen ja heikkotuulinen. Päivän
melontamatka oli 29,5km.
Retkipäivä Sunnuntai 31.7. Kuoskenniemi
Hietikkolahdesta meloimme kohtalaisessa tuulessa kohti Birgitniemeä. Meloimme saaristoa ristiin kiertäen
Vironiemen länsireunaan asti, mistä jatkoimme kohtalaisessa tuulessa lounaaseen kohti Lehtisaarta, missä
pidimme maatauon. Vironiemessä näimme Merikotkan ja Maakotkan melko läheltä. Lehtisaarelta meloimme
yöpaikalle Kuoskenniemen hiekkarannalle. Päivän melontamatka oli 28,0 km. Teltat saimme pystytettyä vielä
kuivassa säässä kunnes jatkuvat sateet alkoivat. Illalla uistellessa hauki vei mennessään Matti A:n parhaan
uistimen, jota ei ole Suomesta saatavana. Sata metriä rantaa eteenpäin hänellä oli uistimessa kiinni taas yli kilon
kokoinen hauki. Tällä kertaa hauki tuli maihin asti. Matti näki että sillähän on leuassa kiinni se sama uistin
jonka hän juuri menetti. Eli se hauki joka vei uistimen niin nyt se palautti sen takaisin Matille. Uskomatonta
mutta totta.
Retkipäivä Maanantai 1.8. Kuoskenniemi
Vettä tuli yhtenään koko yö, välillä kohisten ja välillä hiljemmin. Nukuimme puolille päivin teltan suojissa
sateelta. Tarkoitus oli lähteä melomaan Kuoskenvuonoon ja Kessivuonoon, mutta kun oli sumuista ja sateista ja
näkyvyys oli tosi huono, joten päätimme olla koko päivän leirissä ilman melontaa. Matti O sai kaksi pientä
harjusta, joita nuotiolla paistoimme.
Retkipäivä Tiistai 2.8. Sammakkojärvi
Kuoskenniemestä meloimme Vasikkasaarille. Kiersimme myös isomman vasikkasaaren länsipuolelta pienet
saaret ja luodot kiertäen. Sää oli sumuinen ja tihkusateinen. Koillistuuli oli kohtalainen ja myötäinen kun
meloimme kohti Iso-Roiroa. Pidimme saaren itäisen osan isomman lahden pohjoispuolella maatauon.
Taukopaikka voisi olla myös hyvä leiripaikka. Meloimme myötätuulessa aivan Sammakkojärven pohjalla
olevalle yöpaikalle. Järven suulla olisi ollut myös hyvä paikka mutta siihen kävi tuuli, joka ei ollut
laantuakseen. Päivän melontamatka oli 25,2km
Retkipäivä Keskiviikko 3.8. Tyllynlahti
Sammakkojärveltä meloimme sumuisessa tihkusateessa Onnelan kautta ja Haapasaaren Itäpään kautta tauolle
Rovasaareen. Kiersimme Maatsaaren länsipuolelta ja Pikku Kovasaaren eteläpuolelta ja Kaamasnuoraa pitkin
kohti Kaikunuoraa, minkä varrella olevalle Tyllynlahden leiripaikalle meloimme yöpymään. Sää oli päivän
aikana muuttunut pilvipoutaiseksi. Tyllynlahdella illansuussa jopa aurinko paistoi ja tuuli heikosti.
Lämmitettävässä katoksessa saimme taas kuivatettua vaatteita. Leirinuotiolla istui kalastaja saamaansa harjusta
nauttien. Hän ehdotti että saisimme käydä Savotta telttasaunassa jos kerämme kivet. Näin teimme ja se oli
mainio kokemus. Sauna oli toimiva. Kiuas lämpeni priketeillä ja kiukaan päällä olevassa peltiämpärissä lämpeni
pesuvesi. Päivän melontamatka oli 25,6km
Retkipäivä Torstai 4.8. Kaskamosaari
Tyllynlahdelta meloimme Ikkerisaaren pohjoispuolen salmesta Kammille. Ryhmäkuva otettiin Ikkerisaaren
salmesta. Kammilta meloimme Lounaassa olevien isojen kivisten saarien kautta Ison jääsaaren Kodalle
maatauolle. Yksi kivisistä saarista voisi olla myös mahdollinen leirisaari. Tänään sää oli pilvipoutainen ja osin
aurinkoinen ja heikkotuulinen. Välillä tuuli kävi kohtalaisesti, varsinkin kun tauon jälkeen meloimme Ison
Jääsaaren länsipuolella olevien Piekanasaarien välistä kohti etelää Jääluolia kohti. Kävimme katsomassa
jäätilanteen luolassa ja se oli huolestuttava, sillä jäätä oli vain ohut kerros veden pinnalla. Vettä oli luolassa
vajaat pari metriä. 10v sitten se oli vielä umpijäässä. Jääluolalta meloimme auringon paisteessa ja kohtalaisessa
tuulessa yöpaikalle Kaskamosaareen. Matti A sai illalla parikiloisen hauen. Ilta oli lämmin ja aurinkoinen ja
tuuli laantui pläkäksi. Päivän melontamatka oli 25,1km

Retkipäivä Perjantai 5.8. Ukonjärvi & Saariselkä
Aamulla paistoimme hauen ja nautiskelimme siitä. Jopa Jari tykkäsi. Sää oli aamusta alkaen aurinkoinen ja
heikkotuulinen. Lähdimme leiristä ennen puolta päivää kohti retken loppua. Matkalla sää muuttui taas
sateiseksi. Jo ennen kuin saavuimme rantaan Ukonjärven veneenlaskupaikkaa, alkoi sataa ja tuuli voimistui.
Tälle viimeiselle melontapäivälle matkaa tuli noin 11,7km. Lopulta rankkasateessa purimme kajakkeja ja
pakkasimme tavaroita autoon. Matti A, Riitta ja Jari nostivat kajakit traileriin purkamatta niitä. Hyvästelimme
Marin, sillä hän oli omalla kyydillä. Menimme läpimärkinä Saariselälle samaan majoitukseen missä myös
tullessa olimme. Saunoimme ennen kuin menimme syömään Saariselän keskustaan. Piirtelimme karttoihin
viikon melottuja reittejä ja suunnittelimme jo seuraavan vuoden Inarin retkeä. Tämä retki vaikutti sateesta
huolimatta onnistuneelta.
Retkipäivä Lauantai 6.8. Kuopio
Aamulla klo 8:30 aikoihin lähdimme kotimatkalle Kuopioon. Kävimme ruokatauolla Ranuan eläinpuiston
ravintolassa. Saavuimme Kuopioon noin klo 19:30. Purettiin kajakit ja päästiin kotiin. Inarin retki oli saanut
onnellisen päätöksensä. Yhtenä päivänä ei melottu. Muina päivinä melontaa tuli 22 ... 30km/päivä ja yhteensä
224km.

