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Inarin melontaretki onnistui hyvin ja kaikille jäi paljon mukavaa muisteltavaa retkestä. Muutamana 
päivänä satoi ja oli sumuista. Ei ollut kylmää mutta ei helteistäkään. Lämpötila 15-20 astetta. 
Aurinkoa oli monena päivänä ja vain pari kertaa satoi rankasti. Yhtenä iltana mittasin tuulen 
nopeudeksi 5.5m/s. Muuten tuulet olivat koko ajan heikkoja alle 4m/s. Veden lämpötila oli noin 14 
astetta, mikä on normaalia Inarilla. Järvi ei ollut vieläkään toipunut tulvatilanteesta ja tuuli oli koko 
ajan luoteen ja koillisen väliltä. Sen vuoksi kalan saanti oli heikkoa. Mustikat ja lakat eivät olleet 
vielä kypsiä. Melontapäiviä kymmenen ja koko retken melontamatka yhteensä 241km. 
 
Retkikustannukset olivat kahdesta mökistä yhteensä 260€ ja auton polttoainekustannus 
80€/osallistuja. Yhteensä 132€/hlö.  
 
Tiistaina 28.7. lähdimme aikaisin aamulla ajamaan Kenolasta kohti Inaria. Olimme yön Ukonjärven 
Lomakylän mökissä. Lähdimme melomaan keskiviikkona 29.7. Ukonjärven Lomakylästä kilometri 
Inarin suuntaan veneenlaskupaikalta. Autot ja trailerin veimme Matin tutun luo ettei tarvinnut 
maksaa parkkimaksuja. Ensimmäinen melontapäivä oli sumuinen ja tihkusateinen. Tauolla kunnon 
kuurosade. Ensimmäinen yö Petäjäsaaressa. Päivän melontamatka 24km.  
 
Torstaina 30.7. meloimme Inarin selän yli Palkkisaarta kohti tuulimittarilukeman ollessa noin 3.5 
m/s. Saarten välistä meloimme tauolle Kärppäsaaren autiotuvalle. Siitä melonta jatkui yöpaikalle 
Kuorpasaaren länsipäähän. Jarmo katkaisi kalavavan, mutta ei jäänyt suremaan sitä vaan teki äkkiä 
puusta uuden paremman "Flex Grip" vavan.  Matti sai raudun josta teimme ensimmäisen 
kalasopan. Fileerausveitsi meni Matin sormesta läpi. Ensiaputaidot olivat tarpeen. Opetus oli että 
kaikki veitset ja terävät esineet pidettävä suojakotelossa.   Päivän melontamatka 30km. 
 
Perjantaina 31.7. meloimme auringon paisteessa ja heikossa tuulessa tauolle Pisterniemeen. 
Matkalla nähtiin melojia Oulusta ja Merikotka Pahtasalmessa. Myös merilokkeja näimme joka 
päivä. Pisterniemessä oli melojia Helsingistä. Yöksi meloimme Koppasaareen. Leiripaikka oli ahdas 
mutta jokainen oli lopulta tyytyväinen yöpaikkaan. Päivän melontamatka oli 33km. 
 
Lauantaina 1.8. päätimme että emme melo alkuperäisen suunnitelman mukaan yöksi 
Surnuvuonoon, vaan oikaisemme ja melomme jo seuraavalle yöpaikalle Kuoskenniemeen. 
Olemme siellä kaksi yötä ja teemme siellä päivämelonnan. Puolivälissä olimme tauolla 
nuotiopaikalla Pikku-Söimin pohjoispuolisessa saaressa suojaisessa lahdenpoukamassa. 
Kuoskenniemestä Matti sai kolme harjusta ja Jarmo yhden ison harjuksen. Iso Matti sai myös 
harjuksen, jonka hän suolasi. Matin kalat paistoimme ja keitimme kalakeiton ja Jarmo teki 
hiilloskalan harjuksesta, mikä oli erittäin hyvää. Tästä leiripaikasta saimme myös hienoja 
luontokuvia. Päivän melontamatka 23.5km.  
 



Sunnuntaina 2.8. teimme päivämelonnan Kuoskenvuonoon ja Kessivuonoon, missä teimme 
kulttuurimatkan autiotalolle. Päivä oli pilvipoutainen ja heikko tuulinen. Päivän melontamatka 
20km. 
 
Maanantaina 3.8. meloimme 4m/s tuulessa ja vesisateessa Vasikkasaarille ja meloimme sen 
sisäjärvellä. Sen jälkeen sää oli poutainen ja heikkotuulinen kun olimme tauolla Iso-Roiron 
koilliskulmassa hienolla nuotiopaikalla. Yöpaikka oli Sammakkojärven suun edustalla olevalla 
pienellä saarella. Joukko melojia meni saaren ohi pohjoiseen. Iso Matti sai taimenen ja harjuksen. 
Teimme niistä kalasoppaa ja jälkkäriksi lettuja. Päivän melontamatka 22.5km.  
 
Tiistaina 4.8. meloimme tihkusateessa ja sumussa Sammakkojärvelle. Tauolla olimme Rovasaarella 
nuotiopaikalla. Yöksi meloimme Tyllylahden autiotuvalle. Päätimme suunnitelmista poiketen olla 
myös tässä kaksi yötä. Päivän melontamatka 28km. 
 
Keskiviikkona 5.8. kävimme päivämelonnalla Täyssinän rajapyykillä, Kovasaarilla ja Tissisaarilla. Sää 
oli aurinkoinen ja heikkotuulinen. Tauko pidettiin Kovasaaren koilliskulmassa. Illalla paistoimme 
lettuja kun kalaakaan ei saatu tällä leiripaikalla kovasta yrityksestä huolimatta. Päivän 
melontamatka 25km. 
 
Torstaina 6.8. meloimme Punaisen tuvan ja Kammin kautta tauolle Ison Jääsaaren kodalle, sillä 
juuri ennen kodalle tullessa alkoi sataa kaatamalla. Kodalla oli sateensuojassa myös eräs kalastaja, 
joka kertoi monenlaisia tarinoita Inarin järvestä. Olimme kolme tuntia suojassa sateelta ja lopulta 
jatkoimme matkaa tihkusateessa viimeiselle yöpaikalle Kaskamosaaren lounaispäähän. Matti sai 
harjuksen. Retken viimeinen letunpaistoilta oli hienolla kallion laella. Illan hämärässä nuotiolla 
saimme myös hienoja letunpaistokuvia. Päivän melontamatka 22km.   
 
Perjantaina 7.8. meloimme sakeassa sumussa ja tihkusateessa Veskonniemen kautta 
lähtöpaikkaan Ukonjärven veneenlaskupaikalle. Päivän melontamatka 13km. Kävimme 
Karhunpesällä syömässä poronkäristystä.  Menimme yöksi Saariselälle mökkiin. Saunoimme ja 
kävimme läpi retkitapahtumia ja katselimme toistemme valokuvia. 
 
Lauantai 8.8. palasimme illansuussa Kuopioon.  
 
 
 


