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Viestipyhiinvaellus Savonlinnasta Turkuun Pyhän Olavin
mannerreitillä kesällä 2022
Kesällä 2022 toteutetaan valtakunnallinen pyhiinvaellustapahtuma Pyhän Olavin mannerreitillä
Savonlinnasta Turkuun. Viestipyhiinvaellus alkaa helatorstaina klo 10 piispanmessulla Savonlinnan
tuomiokirkossa ja ulkoilmatapahtumana Olavinlinnan läheisyydessä, Riihisaaressa 26.5.2022.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen lähettää viestipyhiinvaelluksen matkaan

Soutuvaellus 26.5.- 28.5.2022 Savonlinnasta Joroisiin.
Alkumatka Savonlinnasta Rantasalmen kautta Joroisiin tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kokemaan vuosisatojen takainen perinne soutaen kirkkoveneellä Saimaan hienoissa maisemissa.
Soutuvaellukseen voi osallistua yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi päiväksi. Soutuvaellus on opastettu,
vaatimustasoltaan helppo, eikä aikaisempaa soutukokemusta tarvita. Soutu etenee kiireettömästi
ympäröivästä luonnosta nautiskellen. Hyvällä onnella saatamme kohdata norpankin. Vaellukselle
voi osallistua myös omalla kirkkoveneellä, pienveneellä tai kanootilla.
Matkatavarat kuljetetaan huoltoautolla yöpaikkoihin. Osallistujille suositellaan matkavakuutusta.
Varusteet:
o Veneeseen säänmukainen varustus.
o Soudun ajaksi pikkureppu, mihin juomapullo väh. 1,5 l ja eväsrasia sekä varavaatetta.
o Yöpymiset: Ensimmäinen ja kolmas yö sisämajoitus, jossa on patjat. Tarvitset oman aluslakanan + tyynyn sekä makuupussin.
o Myös omassa teltassa majoittuminen on mahdollista
o Toinen yö kirkossa, jonne lisäksi tarvitaan oma makuualusta.
o Muuta: saunavarustus. Halutessasi aurinkorasva, huulirasva, kamera, kiikari ja soutukäsineet
Soutuvaelluksen päiväohjelmat:
1.päivä: 26.5.Savonlinna-Saimaan Eräelämys (https://www.eraelamys.net). Soutumatka 20km
-klo 10.00 Jumalanpalvelus Savonlinnan tuomiokirkossa
- Siirtyminen Savonlinnan Riihisaaren museoon
- Lähtöseremoniat
o klo 13.00 Soudun lähtö Riihisaaresta (varaa itse päivän eväät ja juomiset)
o klo 16.30 mennessä saapuminen Tammenlahteen Saimaan Eräelämykseen
o paikan esittely
o sauna (savusauna ja jatkuvalämmitteinen)
o ruokailu ja kahvit
o omatoiminen iltapala (makkaran ja lettujen paisto)
o majoittuminen sisätiloissa (sis. patjan) mahtuu 35-40 tai omassa teltassa
1.päivän paketit: Paketti 1: sis. alv.,soutupaikan + pelastusliivit, varusteiden kuljetuksen ja
järjestelyn ja opastuksen sekä saunan, päivällisen, ja
aluemaksun esittelyineen.
Hinta 77 euroa/hlö

tai Paketti 2: sis.alv., paketin 1 lisäksi sisämajoituksen, ilta-/välipalan ja aamupalan+ eväät toiselle soutupäivälle. Hinta sisämajoiuksella 110
euroa/hlö tai omassa teltassa 101 euroa/hlö
Jos päätät vaelluksesi tähän, tarvitsetko kyydin Savonlinnaan ?
2. päivä:27.5. Saimaan Eräelämys – Rantasalmen kirkonkylä. Soutumatka 24 km
o klo 9.00
aamupala, eväiden teko
o klo 12.00 soudun lähtö
o klo 16.30 mennessä tulo Rantasalmelle
välipala
majoittuminen kirkkoon
suihku
ruokailu
2.päivän paketit: Paketti 1: sis. alv.,soutupaikan + pelastusliivit, varusteiden kuljetuksen ja
järjestelyn ja opastuksen sekä suihkun, päivällisen.
Hinta 63 euroa/hlö
tai Paketti 2: sis.alv., paketin 1 lisäksi sisämajoituksen kirkossa, ilta-/välipalan
ja aamupalan+ eväät kolmannelle soutupäivälle.
Hinta 97 euroa/hlö
Jos päätät vaelluksesi tähän, tarvitsetko kyydin autosi luokse ?
3. päivä: 28.5.Rantasalmen kk – Kerisalonsaaren Vanamolaan (www.vanamola.fi) Matka 20 km

o klo 9.00 aamupala ja eväiden teko
o klo 10.00 lähtö: kävellen n.10km + soutu n. 10 km
o klo 15.30 mennessä tulo Kerisaloon, jossa 1 km:n kävely majapaikkaan
- paikan esittely
- välipala
- majoittuminen, sisätiloihin mahtuu 45-47 henkilöä
- oma teltta
- sauna
o klo 18.00 ruokailu
3.päivän paketit: Paketti 1: sis. alv.,soutupaikan + pelastusliivit, varusteiden kuljetuksen ja
järjestelyn ja opastuksen sekä aluemaksun+ esittelyn ,
saunan ja päivällisen.
Hinta 89 euroa/hlö
tai Paketti 2: sis.alv., paketin 1 lisäksi sisämajoituksen, ilta-/välipalan
Hinta 122 euroa/hlö, tai jos majoitut omassa teltassa hinta
on 110 euroa/hlö
Huom. Jos sinulla on oma vene tai kanootti pakettien hinnoista vähennetään 15 euroa/hlö.
Vaellus soutaen päättyy tähän.
Tarvitsetko kyytiä autosi luo ?
4.päivä: Kerisalo – Joroisten kirkonkylä
Kävelymatka 11 km
o matka jatkuu omatoimisesti Joroisten kirkolle (11 km).
Matka varattava viimeistään 5.5.2022.
Ilmoittautumislinkki: https://arcg.is/1uKLW41
Soutuvaelluksen järjestelyt ja opastus
Sulkavan Hiihto- ja Souturetket Oy
Paavo Immonen 040-5470152
sirkkaliisa.immonen@gmail.com

Kirkkoveneet, huolto ja talousasiat
Sulkavan Vene Oy
Reino Eerikäinen 0400-621833
reino.eerikainen@sulkavanvene.fi

