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linnasta olavinhrnan kupeelta
atunupalan jilkccD kohti Kon
gonsaaiPn vcsiii tobtahannrna,
l paila hcin:ikuuta. Lahlr'pajk
lana on K}1i'nnienti,jonn. mvos
lauantai ilida ptilalaan.

lnsimmliisen pa'laD soutu
matkr on no i'r 40 kilometriii. liii-
viitauolla Kongonsadessa lanla
raan ja vi rkisqaaiiin karrvipannu
jen iiarcssil uiden ja ailonysty
rdita tictovisailussa hlcrocn. lltaa
lictctiiain Saimaan ltvsiissii mo
kaillen, sarmocn ja iltmuotiola

Toisen soutupaiivain noir :15
kilomctrin pituinen rellti Sai
mm toiselhft nnalla PLDrkahd
jun N{0Dnmriemccn oD jvuia ja
kdurkonr€a. \trryttcly ia vtrlis

rVsr.uot pidr6iin KrngonsaafeD
luolilla ja Nikarjcmcssii, iarrknn
m:iisrssii kahvilcllaan.
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l\'laDDilan lllassa soutajat saa
mt kintlunsa vetrciksi sauntm ia
ruolaitun jiilkeen ianssilann liL('
kaalh latr ialla. lictkihenlisim miit
laLLlele!€t iltanuotiola.

KOLMANTENA souiupiirliinii,

Norppasoutu risteilee PihlaiavedellH
"KOLOME PATVEE auringon lanr
milssa Sidmaallal Oikccn sielLr lep
pee pelekasr ij ajatuksesta."

NorppasouduD ve*kosivr,illc
m ielipitccDsii kitoiltaneen uncl
man la\1ttmys lfienee Piiivii P:ii
viilia. Nojdnaan Nopsan l:irics
t:im:iperinteinen kirkkovcneiden
r*isoulu rislcilcc juh:Nrksen
jiilkeel, I alli kcrtaa jylhiillii Pihla
javedella. :1(|-40 kilomelrilr piiiva
nlaikai taiftrNat sorlloreiirr niilr
liilT)ksiai katsellen ljikkuvapcnk
kisila kirkkoveneilla. Viirahountt
ja peffanalusrl o\rt siis hislorlaa.

NOIPPASOUTU liihtee Sa\on

joka on l.uantai, tullaan leppoi
sasri kobri kotiranl.ija s.lonlin
na.n {rikai malkalaan olc cDiiii
kuin:lr)kilomerliii. Piiitdsruokailu
jd saunat ovat Kttijnniemela.

Norppasoudun hen-ki syn\f
kesapAivi.n liilkkeestii. tapaa

isista ja uusista urttanuksista.
haitadn $itosta ja yhleislaxluista.
Paljon auinkoa ja luivcnaksia
niihneer norypalaulukirjalkh on
nyt uudisleru. Jokainen soLilaja
saa vedensnriscn norppasoutu
paidan. Kesainviilisy) ftij rapdli
rumaan tuo kuuden saksalais

Iiorypasoirru on tchtl ma]ldol
lisinnnan hchosti saataraksi. sc
or tatden huollon rctli. Li'ria alto
kuljelraa Kyi'D emdlii !ii'van ta

kanden pinin soutuetkelle osal
linrjar ra.Doille ja lLro illalla iakai
sjn Nlyijs soulajien ma I kaialarat
k lltcrat bussissa, venecss:i tan i
taan lain piiivi reppu hcnkil,jkoh'
taisia pild(ulavaroita vdten.

NORPPASOUTU soudetaan Dfl
21. lcrran. Urosil<)mmcnien
aikrna norypasoulajai ovat laer
raincet kaiklilAhn'cdct. Saimaalle
oD liihdefly Pu umalasta ja l lein ii
\eden rejlillc Kolovedeltii ja kerian
Valamosta asti. Vifine vuosiklnr
nlencn taitteessa lierrcttiiD Sa:i
nr ingiDsaloa, e[ labikLrnticn vesiS
ncljii ja viislpiiliiiscnii rclkenll
useiulparaknr kcsiina.


