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Seppo Lappalainen/Puula Tours    Rev. 22.5.2022 

Viestipyhiinvaellus Kangasniemellä 7. - 9.6.2022  
Järvivaellusosuudet ja muut risteilyt Puulalla 
Viestipyhiinvaeltajille tarjotaan erilaisia elämyksiä ja järvivaellusosuuksia Puulalla, Etelä-
Savon maakuntajärvellä. Risteilyillä on säävaraus. Matkat maksetaan pankkikortilla tai 
käteisellä kipparille matkan alussa. 

1.  Ti 7.6.2022 Järvivaellusosuus Syvälahti - kirkonkylän Rantatori 

Vaeltajat voivat vähentää maantieosuutta noin yhdellä tunnilla kulkemalla vettä 
pitkin kahdella samanmallisella ja -kokoisella isolla veneellä (max 7 matkustajaa/vene) 
Syvälahdesta Kangasniemen kirkonkylään. Kippari hakee vaeltajat Salmenkylän 
metsästysseuran majalta klo 16.15 satamaan (matka noin 500 m), josta tehdään 
venematka Rantatorille ja kävellään edelleen kohtaamispaikalle kirkkoon klo 17.30. 
Venematkan kesto noin puoli tuntia, tarvittaessa voidaan tehdä pit-stop matkan varrella 
olevaan Kahvila Reissupannuun. Hinta 50 euroa/hlö. 

Varaukset: Puula Tours, 0400 570 557, www.puulatours.fi, seppo.lappalainen@seponkonttori.fi  

                Hooked Saimaa, 044 972 5746, info@hookedsaimaa.fi 

Molemmilta veneily-yrittäjiltä voitte kysyä vene/laivaristeilyjä tai kalastusmatkoja tiistai-illalle tai 
keskiviikolle. 

2.  Ke 8.6.2022 Vesiaktiviteettejä Puulalla. Lähdöt kirkonkylän 
Rantatorilta ellei muuta ole sovittu 

2.1 Puula Toursin Sisko-laiva ja/tai Sinikka-vene tekevät kahvi- ja ostosristeilyt 
kahvila Reissupannuun ja Pannun Puotiin, lähtöajat klo 10 ja klo 13 ja vastaavat paluuajat 
ovat noin klo 12.30 ja 15.30. Hinta 25 euroa/hlö. Varaukset 0400 570 557, 
www.puulatours.fi, seppo.lappalainen@seponkonttori.fi tai paikan päällä ennen lähtöä 
mikäli tilaa on. 

2.2. Hooked Saimaa tekee veneristeilyjä ja kalastusmatkoja päivän aikana, 
varaukset 044 972 5746 tai info@hookedsaimaa.fi 

2.3 Puula Tours järjestää illallisristeilyn heti messun jälkeen klo 19.30 - 21.30 Sisko-
laivalla. Tarjolla on salaattia, pizzaa ja juotavaa. Hinta 50 euroa/hlö. Varaukset ks. edellä. 

3.  To 9.6.2022 Järvivaellusosuus Kangasniemeltä Kortesalmelle 

Puula Tours kuljettaa Sorella-aluksellaan risteilyn varanneet (max 12 henkilöä, minimi 
seitsemän henkilöä) Käräjäniemen venerannasta (Mannilantie 623) Kortesalmen sillalle. 
Tämä vähentää maantiekävelyä noin 4,5 tuntia ja kuittaa siis kokonaan torstain 
maantieosuudet. Matkan hintaan sisältyy taksimatka kirkonkylältä Käräjäniemeen (n. 13 
km). Aluksessa on ruokailu. On myös mahdollista palata aluksella takaisin Käräjäniemeen 
(ne, jotka palaavat yöpymis- tai asuinpaikkaansa Kangasniemelle). Lisäksi voi pestautua 
miehistöön iltaristeilyn ajaksi, kun alus jatkaa illansuussa Käräjäniemestä kotisatamaan 
Ukonniemeen.  
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Aikataulu:   

• Klo 09.30 taksimatka kirkonkylän Rantatorilta matkailuinfon viereltä 
Käräjäniemen venesatamaan.  

• Järvivaellus: klo 10 - n. 13 risteily Käräjäniemestä Puulansalmen kautta 
Kortesalmen sillalle (noin 20 km). Aluksella lounastarjoilu. Noin klo 14 vaeltajat 
jatkavat maantievaelluksen autokyydillä tai palaavat aluksella ja taksilla takaisin 
lähtöpaikkaan Kangasniemen kirkonkylään. 

Seuraavat risteilyt koskettavat henkilöitä, jotka eivät jatka vaellusta samana 
päivänä Kortesalmen jälkeen tietä pitkin omilla tai vaellukseen kuuluvilla 
autokyydeillä: 

• Paluuristeily 1: Aluksella risteillään takaisin Käräjäniemeen klo 14 - 17 ja taksilla 
edelleen kirkonkylään. Aluksella iltapäiväkahvit. 

• Paluuristeily 2: Mikäli aluksessa on tilaa, niin Kortesalmen sillalta pääsee 
”ulkopuolinen vaeltaja” klo 14 Käräjäniemeen paluuristeilyn 1 hinnalla. 

• Iltaristeily: Todennäköisesti alus palaa Käräjäniemestä kotisatamaan 
Ukonniemeen klo 17 - 20. Miehistöön pääsee ruoka- ja bensakulujen sekä 
autokyytien ”kompensoinneilla”. 

Matka noin 20 km. Syödään aluksella kesäillassa kaikkea mitä kaapista löytyy;-). 
Kenties grillataankin. 

Alus:  M/S Sorella, 2-kerroksinen lauttatyyppinen kokous- ja juhla-alus 
12 matkustajalle.  

Ohjelma: Vapaata oleskelua. Järvivaelluksen aikana Kangasniemen kunnan 
markkinointisihteeri ja aluksen päällikkö kertovat Puulasta, Etelä-
Savon maakuntajärvestä. Matkan aikana näemme mielenkiintoisia 
historia- ja luontokohteita. 

Hinta: Järvivaellus: Taksi, järvivaellus (3 h) ja lounas 70 euroa/henkilö 

Paluuristeily: paluuristeily, iltapäiväkahvit ja taksi 50 euroa/hlö 

Iltaristeily/siirtoajo Ukonniemeen max 30 euroa/hlö. 

Varaukset:   Viimeistään 6.6.2022 

0400 570 557, www.puulatours.fi, 
seppo.lappalainen@seponkonttori.fi 
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