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Veneet: Sulkavan soutumalliset vuorosoutuvene ja 
yksinsoutuvene.

Aloitimme kierroksen Tammenlahden Koisuanniemestä 18.6 klo.11.00. Säätiedotukset 
lupailivat navakkaa lännen ja lounaan välistä tuulta, tuuli olikin melkoinen. Alkumatka 
sujui mukavasti rannan suojassa Nuotniemeen asti, jossa ensimmäinen tauko 
yksikkösoutajan vaihto. Olimme sopineet jokainen soutaa vuoron perään yksiköllä ja 
vaihto taukopaikoilla.



Hiekonselällä sitten olikin melkoinen aallokko sivuvastainen tuuli joka yritti painaa 
meitä Hevossaloa kohti. välillä aallot löivät veneeseen sisään niin että soutajan selkä 
kastui. Ponnistelujen jälkeen päästiin viimein Kaitasaareen jossa pidettiin tauko, 
teimme tulet ja keitimme nokipannukahvit.

 

Kahvit juotuamme jatkoimme Vahersalon taakse ja päästiin pois aallokosta lähes 
tyveneen. Matka taittuikin mukavasti ja Pienessävirkasaaressa kummelin juuressa 
pidimme tauon ja söimme eväs leivät. Huomasimme että kummelintaulu heilui 
tuulessa voimakkaasti ja huomattiin että sen kiinnitys pultit olivat rapisseet irti. 
Löysimme pultit ja mutterit maasta ja ruuvasimme ne takaisin, päivän hyvätyö oli 
tehty.

Voileivät olivatkin tarpeen kun jatkoimme matkaa Parkunselälle kohti Porosalmea. Tuuli 
sopi selälle hyvin ja aallot olivat vieläkin suurempia kuin Hiekonselällä. Porosalmen 
rannan puolella pääsimme eroon aallokosta ja käännymme kohti Hietavirtaa ja saimme 
soutaa myötäiseen. 

Hietavirralla pidettiin lyhyt tauko ja lähdettiin viimeiselle etapille kohti Taivalsaarta. 
Syväväylää pitkin meidät saavutti hitaasti iso rahtilaiva Helga, joka oli ilmeisesti 
matkalla Varkauteen. Yritettiin soutaa Helgan vauhdissa mutta toiseksi jäätiin. 
Repolahden kohdalla mäen takaa nousi musta ukkospilvi ja alkoi sataa kaatamalla 



sekä samalla puuskainen sivutuuli retuutti meitä, myös näkyvyys oli olematon. 
Onneksi pilvi meni nopeasti ohi ja taivaalle tuli komea sateenkaari

Taivalsaari löytyi sitten pienen pähkäilyn jälkeen. Saarella oli kuopiolaispariskunta tulta 
virittämässä, he olivat tulleet moottoriveneellä sinne tuulensuojaan sekä yöpymään. 
Saaresta e i meinannut löytyä tasaista telttapaikkaa, paras paikka löytyi puukatoksen 
edestä. Kokkasimme ruuat nuotiolla ja jälkiruuaksi paistettiin makkarat ja keitettiin 
vielä kahvit. 

Tarinoimme jonkin aikaa kuopiolaisten kanssa ja kuunneltiin kun metsän takaa kuului 
haikaran ääntelyä, joka muistutti pulloon puhallusta.  Kun piti käydä nukkumaan, niin 
Raimo huomasi ettei hänellä ollutkaan makuupussia eikä telttapatjaa mukana, vaan ne 
olivat jääneet auton takakonttiin. Meillä oli onneksi avaruushuopa mukana johon 
Raimo sitten kääriytyi täysissä vaatteissa. 



Aamulla taivas oli pilvessä ja tuuli oli kääntynyt kaakkoon ja vähän laantunut. 
Aamukahvit juotuamme lähdimme jatkamaan matkaa. Päätimme kiertää Porosalmen 
pohjoisen kautta Voisalmeen. Ensin harhauduimme umpiperälahteen, pari kilometriä 
takaisin ja oltiin taas oikealla reitillä ja päästiin Voisalmeen. Vanhan maitotien silta 
löytyi helposti ja tulimme Yövedelle, jossa Kiiskisaaressa pidimme ensimmäisen taon.

Yövettä pitkin Tiemassalontien sillan alta Tornion selälle, josta suunta Tornioniemen 
kärkeen jossa taas tauko ja syötiin eväitä.

 Sitten kohti Kupialansalmea. Kuppialansalmen suulla norppa ilmestyi veneen vanaan 
meitä ihmettelemään. Kosulanlammen kapeikoissa yksiköllä oli aika haasteellista 
soutaa kun väylä on kapea mutkikas, vähän väliä vene tökkäsi rantaan tai airot olivat 
maalla. Kosulanlammella kurjet pitivät komeaa konserttia ja tunnelma oli kuin 
luontoelokuvassa. Viimein päästiin Pienelleraudanvedelle ja kirkonkylän rantaan, 



vedettiin veneet maihin ja mentiin kahville työväentalolle.

 

Raudanvedet ylitettiin pienessä vastatuulessa. Ketveleen kanavalla huomattiin että 
rannalla on tulipaikka ja puitakin löytyin sen verran että makkarat saatiin paistettua.



 Jo tauon aikana alkoi sataa ja kun lähdimme soutamaan, sade vain yltyi. Välillä sade 
oli niin rankkaa että näkyvyys oli olematon. Hiekonselkä kasteli meidät 
paluumatkallakin. Vähän ennen Nuotniemeä nähtiin jälleen norppa veneen vanassa. 
Nuotniemessä pidettiin viimeinen tauko ja sitten Koisuanniemeen mökille. Sauna siellä 
meitä jo odottikin.

Matkaa kertyi kartalta mitaten 92,5km.   

   


