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Norpp asout ajatkohti Kongonsaarta
Kohtaamiset
norpan kanssa
ovat todenna-
koisid. Soutajat
l i ikkuvat hi l jaa
laulel len ja nor-
pat kuuntelevat
mielel lddn.

erinteinen keskike-
sdn Norppasoutu tar-
joaa soutajille tdl-
l[ kertaa kappaleen
kauneinta Pihlajavet-

td ja perusteellisen tutustumi
sen jylhlin Kongonsaareen.
Kongonsaari on soutajien toi-
voma kohde.

Kolmen piivdn kirkkovene-
retkelle lihdetdIn Kyriinnie-
meltd perjantaiaamuna r. pdi-
vdnd heindkuuta.

Tukikohtana on koko sou-
dun ajan saaren pohjoiskirjes-
sd sijaitseva, hyvin varustettu
Kolinginmaja, jossa ovat ruo-
kailut, saunat ja majoitukset.
Majoitusvaihtoehtoia on sisiti-
loista telttailuun.

Kongonsaaresta kdsin tutus-
tutaan piivittdin Pihlajaveden
hienoon iirviluontoon. Paluu
Kyriinniemelle on sunnuntai-
na iltapiivilld'.3. pdivini hei-
nlkuuta.

Soudun teemana on Kon-
gonsaari tutuksi. fylhdn Pihla-
javeden keskelld, noin zo ki-
lometrin vesimatkan pidssd
Savonlinnasta sijaitseva saari
on saimaannorpan parhailla li-

siLintymisalueilla. Kohtaami-
set norpan kanssa ovat toden-
ndk6isid, kun soutajat liikkuvat
hiljaa laulellen ja norpat kuun-
televat mielellddn.

Hienojen hiekkarantojen
ympdriiiml ja jylhien ndkoala-
kallioiden reunustama Kongo
on yksi Savonlinnan eteldisen
saariston kymmenestd asutus-
ta saaresla.

Lossiyhteyden saaressa on
viisi vakituista asumusta. Saa-
ren asuttu historia iuontaa Ola-
vinlinnan rakentamisen aikoi-
hin, jolloin saaresta haettiin
linnan rakennuspuita. Kon-
gonwori muuttui tuolloin pu-
heissa Kolinginvuoreksi, jolla
nimelli' se tunnetaan edelleen-
kin.

Kongonsaari on ollut aina
suosittu vesiretkeilykohde.
Sinne savonlinnalaiset ovat

Kesfln
uutuutena
Nor?pasoutu
tarioaa
halutdraille
nSriis
puolentoista
vuorokauden
soutrrretken.

lauantai-illoin veneensi suun-
nanneet, kun sahan pil l i  on
soinut ja toimistoista pcilyt
pyyhitty.

Kongonsaaren kaksi retki-
satamaa ovat Saimaan suosi-
tuimpia. Saaren itepeessa ret-
keilij di puhuttelevat Suomen

historian suurimman raken-
nuskohteen, Salpalinjan, ra-
kennelmat luolineen ja bunk-
kereineen.

Veneet viistivit vesid Norp-
pasoudussa nyt zz. kerran.

Kesdn uutuutena Norppa-
soutu tarjoaa halukkaille myos
puolentoista vuorokauden sou-
turetken. Vaihto on lauantain
puolipiivietapilla, autokulje-
tus on Kyriinniemelti Pellossa-
lon Hiekkaniemeen ia takaisin.

Norppasoutaja saa paikan
liikkuvapenkkisessd veneessd,
vakuutuksen j a turvapalvelut,
sekd maittavat ateriat, saunat,
hauskan yhdessiolon ja soutu-
paidan.
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