SAVONLINNA

Sulkavan Hiihtoja Souturetki Oy

PYHÄN OLAVIN
SOUTUVAELLUS
PUUMALASTA SUVOROVIN KANAVAREITTIÄ SAVONLINNAN OLAVINLINNAAN
Kiireetön opastettu kirkkoveneretki alkaa Puumalasta Käyhkään kanavalta ja mutkittelee Katosselän erämaisen
suojelualueen kautta Lohikoskelle. Jääkauden perääntymisvaiheessa valtavat vesimassat purkautuivat ylävesiltä
Lohilahteen. Se muokkasi maisemat ja olosuhteet asumiselle ja elämiselle. Kylien ympäristöstä ja ylivesiltä
löytyy paljon mielenkiintoista kivikaudesta nykypäivään. (Saimaan Geopark) Sieltä retki jatkuu Savonlinnan
eteläiseen Pihlajaveden norppasaaristoon. Siellä elää n. 1/3 n. 420:sta saimaannorpasta. Retki päättyy
Olavinlinnaan.
Kokoontuminen ja lähtö sekä soutu loppuu: Savonlinnan Kirkkoniemen kellotapulin parkkipaikka.

Suvorovin kanavareitti Puumala - Lohilahti - Savonlinna
6 pv / 5 yötä

Omin voimin rannalta veneeseen pääsy

Kesä 2022

730€, alle 12 v. 480€

11.7.-16.7.2022 ja 1.8.-6.8.2022

Säänmukaiset varusteet, mukavat kengät

10-14 henkilöä

Majoittumiset: Pihamummola 3 yötä, Kiviapajalla 2 yötä, Ruokailut: aamupala,

Suomi, englanti

päivän retkieväät, päivällinen, iltapala. Kuljetukset soudun aikana, opas, sauna,

Normaali fyysinen kunto

kirkkovene varusteineen, tutustuminen maatilan toimintaan.
3 viikkoa ennen lähtöä

Varmistamme lähdön ja lähetämme laskun 2 viikkoa ennen lähtöä. Maksupäivä 10 päivää ennen lähtöä.
Suosittelemme matkavakuutusta.

Varusteet:
Vaatetus helteeseen, sekä tuuleen ja sateeseen, kumisaappaat,
soutukäsineet (ei välttämättä). kamera, kiikari (norppa + linnut),
juomapullo 1-1.5l, eväsrasia, saunapyyhe + muu saunavarustus,
aurinkovoide, huulirasva.
Yleistä: Majoitukset ovat kahdessa kohteessa. Kolme yötä Lohikoskella
Pihamummolassa, se on Koskelan luomumaitotilan piharakennus.
Läheiset laidunmaat on luokiteltu arvokkaiksi ja valtakunnallisesti
palkittuja perinnebiotooppeja.
Toinen yöpaikka on Kiviapajalla aivan Pihlajaveden rannassa. Sieltä
on aikoinaan kuljettu höyrylaivalla Savonlinnaan. Lyhin vesimatka
on noin 23km ja maanteitse yli 70km. Talvisin käytetään jäätietä, jos
talvet vain sallivat.
Retken ohjelma
Päivä 1 Klo. 12.00 kokoonnumme Savonlinnaan Kirkkoniemeen
vanhan kellotapulin parkkipaikalle. Autot jäävät sinne. Otamme
tarvittavat tavarat linja- autoon ja siirrymme Sulkavan Lohilahteen,
missä majoitumme seuraavat kolme yötä. Matkalla pysähdymme
muutamissa kohteissa ja teemme pienen maisemakävelyn. Yöpyminen
Pihamummolassa.
Päivä 2 Soutumatka 25-28km. Siirrymme linja-autolla Puumalaan,
Käyhkään kanavalle, mikä on venäläisen sotapäällikkö generalissimus
Suvorovin rakennuttama. Käymme Katosselällä, mikä on rauhoitettu
erämaa-alue ja siellä asustaa saimaannorppia sekä pesii kalasääksiä.
Päivä loppuu ammattikalastajan satamaan, mistä kuljetus yöpaikkaan,
Pihamummolaan.
Päivä 3 Soutumatka 21-30km. Kuljetus takaisin veneelle.
Soutelemme Lohilahdelle. Siellä opas kertoilee Geopark asioista
ja kylän historiallisista taustoista. Siirrymme ylävesillä, kosken
yläpuolelle, luonnonkauniille monipohjukkaiselle erämaajärvelle.
Yöpyminen Pihamummolassa.
Päivä 4 Soutumatkaa 21-30km. Pakkaamme tavarat ja ne siirretään
seuraavaan yöpaikkaan. Soutu ylävesillä jatkuu. Sieltä löytyy
erämaitten keskeltä mm. Julunkivi, yksi Suomen suurimmista
siirtolohkareista, tervahautoja, rautahytti ja vanhoja uittoväyliä.
Soudun päätteeksi kuljetus seuraavaan yöpaikkaan Kiviapajalle.
Päivä 5 Soutumatkaa 25km. Paluukuljetus veneelle. Olemmekin
siirtyneet takaisin Saimaan tasolle, Särkilahden selälle. Löydämme
majavanpesän
työmaineen. Norpan ”talvivaelluspaikan” ja hienon hiekkaniemen
muinaisrantoineen ja ”vuosilustoineen” (5000v.-11.000v. taaksepäin)
Soutu päättyy yöpaikan rantaan Kiviapajalle.
Päivä 6 Soutumatkaa 24-30km. Suuria selkiä, saarten sokkeloita
ja norpan tiheintä asuinaluetta, jäitten työntämiä sorapenkkoja.
palvelunsaarissa
tarjoajan asumisesta ennen ja nyt. Rantaudumme Olavinlinnan
Tarinoita
logo tai nimi
kupeeseen.
Soutu loppuu autojen parkkipaikan rantaan.

Sulkavan Hiihto- ja Souturetki Oy, info@hhs-ski.net Paavo Immonen +358 40 547 0152
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