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Lauantain kertomus
Lauantaina lähdimme aamulla liikkeelle Levälahden venesatamasta, jossa riittää kajakeille 
rantautumismahdollisuuksia kahdestakin hiekkapohjaisesta rannasta. Ruska oli parhaimmillaan, 
aurinko paistoi ja lämpöä riitti aamun 10 asteesta päivän 14 asteeseen. Tuulta oli leppoisasti idästä 
noin 5 m/s, joten saariston muoto mahdollisti lievän myötäisen suurimman osan matkasta ja saaristo
tarjosi suojaisia mahdollisuuksia puikkelehtimiseen siten, että matkat vastatuulessa jäivät 
kohtuullisiksi myös vähemmän meloneille. 



Vaikka vedet olivat matalalle, niin kajakeilla pääsi puikkelehtimaan Kovottarenlahden ja Ison 
Matolammen välisestä lahdesta läpi. Meloimme Matolampien ja Hoikkajoen ja Suurijoen kaislikkojen
välistä, kunnes Pirttiniemen jälkeen etelään avautui mäntykasvuiset kallioiset ja karummat 
Vetoniemi ja Ukonniemi sekä Honkasaari, jotka ovat luonnonsuojelualuetta. 

Pieni-Sammakon ja Suuri-Sammakon välisessä lahdessa joukkoa laulatti Satu Sammakko, josta 
suuntasimme Pyysän venesatamaan lyhyelle maatauolle. Satamaan mahtuu rantautumaan tämänkin
kokoinen ryhmä ja sieltä löytyy sekä laiturilaikkoja että pienehkö hiekkaranta rantautumiseen.



Tauon jälkeen jatkoimme Vierunvuorille, jossa ihailimme nyky-ihmisen kalliomaalauksia. 
Kalliopiirrokset viittaavat yhtäältä siihen, että Savossakin rakastetaan ja toisaalta antavat viitteitä 
siitä, että nyky-ihminen ilmaisee rakkaudentunteitaan kalliopiirroksin. Jää nähtäväksi, kuinka pitkäksi
aikaa aikalaistemme rakkaudenilmaukset jäävät näkyviksi tuleville sukupolville. Aika myös näyttää, 
millaisia muotoja tulevien sukupolvien piirrokset saavat tässä kalliossa. Tämä melontaseurue ei 
kuitenkaan jäänyt osoittamaan tunteitaan kalliopiirroksin. 

Pienen vastatuulen jälkeen saavuimme suojaisaan Tulisalmeen, jossa Tulisaaren kalliot kasvoivat 
rupijäkälää suurina kasvustoina. Tarkempi määritys jäkälälle on varjorikkijäkälä, joka kasvaa 
varjoisilla, ylikaltevilla pinnoilla. 



Jatkoimme matkaa Paimensaareen, jossa pääsee rantautumaan saaren luoteiseen osaan 
nuotiopaikan viereen, jonka kallioilta löytyy telttapaikkoja muutamille teltoille. Rantautuminen 
onnistuu myös vanhan tilan läheltä saaren itäpuolella. Kävimme vanhalla tilalla, joka oli asuttuna 
1920-luvulta 1987 asti ja toimiessaan lähes omavarainen, jopa tuulivoiman osalta.  







Paimensaaren luonnonpolun ja meloen kiertäen palasimme Levälahteen ja sieltä edelleen 
Eräpaimenen majoituspaikkaamme, jossa pääsimme savusaunaan ja uimaan. Matkaa kertyi noin 24 
km. Kaiken kaikkiaan tämä saaristo tarjoaa kauniita kallioisia saaristomaisemia päiväretkeksi tai 
muutaman päivän melomisretkeksi, jossa luonnonsuojelualue on turvannut sen, että saaristoa ei ole 
tallottu. 



Sunnuntain kertomus

Sunnuntain melontaan lähdimme suoraan majapaikastamme ja retki suuntautui aluksi Konttivedellä 
kaakkoon kohti Palokkia. Tuuli oli lievästi vastainen, mutta hienossa auringonpaisteessa pääsimme 
iloisin mielin matkaan. 

Ensimmäinen tutustumiskohde oli Sahanlahti, jonka kautta Palokin kosken vedet purkautuvat 
Suvasveteen. Nykyään koski on enää valjastettu pieni puro. 

Mobihiidessä ollut rantautumislaituri ei ollut enää käytössä ja jatkoimme matkaa Haaposaaren ja 
mantereen välisen sillan alitse kohti Palokin laivarantaa, jossa pidimme lyhyen maatauon.
Höyrylaiva Panun kunnostus oli vielä vaiheessa ja paljon näytti olevan töitä vielä tarjolla.



Matka jatkui laivaväylää pitkin kohti luodetta hyvän myötätuulen siivittämänä. Pääsimme jopa 
hienoiseen surffiin Rusinvirran kohdalla. Saunalahdessa pidetyn kelluntatauon jälkeen suuntasimme 
Kantinselän länsireunalle ja kohti Suimonvuorta. 



Kalliot olivat sielläkin osin rikkijäkälän peitossa. 



Pieni osa porukasta pääsi Luukonsaaren matalan sillan alitse uittamalla kajakin sillan ali ja 
hyppäämällä itse sillalle ja takaisin alukseen. Pääosa rymisteli kuitenkin Luukonsaaren ja 
Ruunasaaren välissä olevan tiheän kaislikon lävitse. 

Evästelytaukoa pidettiin Kohmansalon venerannan avokodassa, jossa oli nuotiopaikka. Venerannassa
oli myös vessa ( Pyysässä ei ollut ).



Tauon jälkeen matka jatkui navakassa sivutuulessa Kantinselän ylitse kohti Kärängänniemeä ja siellä 
laiturissa olevaa Leppävirta alusta. Aluksen kotipaikka on kyseisessä laiturissa ja se oli 
kunnostettavana, koska oli osittain uponnut edellisenä talvena.

Tästä eteenpäin alkoi viimeinen rypistys vastatuulessa kohti  Konttivettä ja majapaikkaamme.
Matkaa kertyi tälle päivällä reilut 23 km. Veneliikenne oli hiljaista, ainoastaan Kohmansalon 
venerannassa oli mökeiltä palaavia veneilijöitä. 
Yhteistä viikonlopun retkillä oli, että yleisiä rantautumispaikkoja on niukasti puhumattakaan näin 
ison porukan leiriytymistä ajatellen. Eräpaimen on suositeltava ja laadukas valinta majoituspaikaksi 
näinkin isolle porukalle. Retkelle osallistui yhteensä 12 melojaa.
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