RETKIMELONTAJAOSTO
Oulun merialueelle melomaan?
Vaikka Oulun edusta on suhteellisen avoin ja vähäsaarinen, niin siitä huolimatta se tarjoaa
merimelojalle mielenkiintoisia tutustumiskohteita.
Nallikarin edustalla 3 km:n päässä rannasta on Hermannin saaret, joissa on hieno luonnon
hiekkaranta. Paras naku-uintiranta Hermannista pohjoiseen Rajahaudan venesataman kohdalla on
Kahvankarin saari, jossa on keittokatos.
Oulunsalon Varjakan edessä on Varjakan saari, jossa on varsinainen sahahistorian ulkomuseo.
Saaressa on kymmenkunta todella hienoa taitekattoista asuinrakennusta ja sahan
"konttuurirakennus", joka on epäilemättä saaren helmi. -Melontamatkaa Tukkisaaresta noin 8 km.
Varjakasta luoteeseen on Iso-Kraaselin saari, jossa on Oulun kaupungin ylläpitämä laavu. Laavu on
kaupungin puolella ja harvinaisen nätillä paikalla luonnonniityllä. Kohde on mitä parhain
yöretkikohde. Ainoa puute on se, että puulaavussa ei ole koskaan puita. Eli ota
Tukkisaaren vajalta puita mukaan, kun lähdet Isokraaseliin. Kraaseli-sana tulee muuten ruotsin
sanasta gråsäl eli harmaahylje.
Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Santosen nokan välillä voi muuten nähdä noita gråseleita.
Santosen nokassa on kahvio, josta saa kallista kahvia ja muita virvokkeita.
Santosen lauttasatamasta noin 5 km pohjoiseen on Santoskari ja Santoshuikku. Oulun edustan
hienoimmat ja karuimmat saaret.
Santosesta 5 km pohjoiseen on Oulun edustan uloin saari Kattilankalla, jossa on suojasatama ja
Meripelastusseuran maja, jossa on tilaussauna. Meripelastusseuran majan vieressä on hyvin
telttapaikkoja. Kattilankallasta tulee jo 25 km Ouluun meritse eli Kattilankalla on Virpiniemen
edustalla ulkomerellä.
Virpiniemen edustalla noin 1 km merelle on Kropsun saari. Kropsu on todella hieno saari, jossa on
keittokatos ja tasaisia telttapaikkoja vaikka kuinka paljon.
Kun lähdet Nallikarista pohjoiseen rantaa pitkin tulet ns. Sudenväylään. "Suvenväylän" kautta
pääset Kellon Kiviniemen kalasatamaan, jonne matkaa tulee noin 10 km Toppilanväylän kautta.
Kellon Kiviniemen kalasatamassa on kalapuohi, josta voit ostaa tuoretta kalaa tai valkosipuli
lohinyytejä ja -medaljonkeja. Nam!
Virpiniemen Kropsusta noin 15 km pohjoiseen on Iin Röyttän saari. Saaressa on suojasatama ja
kaikkien Oulun alueen purjehdusseurojen majat. Siten saaressa on
hyvä varustus ja erinomainen kaivo, josta saa vesitäydennystä. Purjehdusseurojen ihmisiä
puhuttelemalla voi päästö jopa saunaankin, jos flaksi käy. Saari on tunnetusti hyvä tyrnimarjapaikka.
Iin Röyttästä tulee Ouluun melontamatkaa on 35 km.
Näihin ko72etamaan7len tutustunut tämä kesänä eri kokoonpanoissa ja voin suositella näitä ko72etta
muillekin.
Repa Retkeilijä
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Perämeren kansallispuistossa
Perämeren kansallispuisto(kuva 1, kartan viivoitettu alue) on kansallispuistoistamme ehkä vähiten
tunnettu. Johtuneeko vaikeasta sijainnistaan tai siitä, että se on perustettu vasta 1991. Puisto
sijaitsee Perämeren pohjukassa Kemin ja Tornion kaupunkien ulkosaaristossa. Perämeren
kansallispuiston eteläisin luoto on Möyly, joka on tärkeä osa paikallista hylkeidensuojelualuetta, ja
siellä liikkuminen on kiellettyä. Alueelle tyypillisiä ovat laajat ulapat sekä matalat, aallokon ja jäiden
muovaamat louhikkorantaiset saaret. Suomen puolen saaret ovat rannoiltaan varsin kivikkoisia ja
karuja. Saarten lakialueet ovat katajavaltaisia nummia, ympärillään lehtimetsävyöhyke
rantaniittyineen. Samalla korkeudella Ruotsin puolella sijaitsee Haaparannan saariston
kansallispuisto(Haparanda skärgårds nationalpark). Kansallispuistoon saarista kuuluvat mm.
Sandskär, Mali ja Serkar-Furö (Kuva 1). Ruotsin puolen saarista löytyy aivan upeita
hiekkarantoja(kuva 3). Perämeren kansallispuisto on tarkoitettu murtovesi- ja maankohoamisalueen
eliöstön ja kasvillisuuden tutkimus- ja seuranta-alueeksi. Alueella on jälkiä myös vanhasta
kalastuskulttuurista, sillä Hailuodon miehet kävivät saarilla kalassa jo 1500-luvulla.
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