53. Sulkavan
Suursoudut
8.—11.7.2021

2021 Suojelijan
tervehdys
Sain soutukärpäsen pureman vuonna 2005, kun
osallistuimme Suursoutuihin hengennostatusmielessä salibandymaajoukkueen kanssa. Siitä
lähtien reissu Sulkavalle ja soutaminen Partalansaaren ympäri ovat muodostaneet minulle jokakesäisen kohokohdan. Tapahtuma on jäänyt väliin vain muutamia kertoja, viimeksi luonnollisesti
koronapandemian vuoksi vuonna 2020. Itselleni
Suursoudut merkitsee liikunnallista seikkailua
hyvän ystävän kanssa, aina yhtä puhuttelevia
Saimaan maisemia sekä leppoista perisuomalaista tunnelmointia muiden osallistujien ja talkoolaisten kanssa. Maaliin pääsy vaatii tottakai
hieman ponnistelua, mutta Sulkavalla omana tapanamme ei ole puristaa airoa yhtä tiukasti kuin
mailaa salibandykentillä.
Tarkoitukseni oli toimia vuoden 2020 Suursoutujen suojelijana, mutta koska tapahtumaa ei
päästy tuolloin lopulta järjestämään, sain kunnian olla vastaavassa roolissa vielä vuonna 2021.
Suursoutujen hienouden voi oivaltaa täysimääräisesti vasta kokemalla sen itse – tämän kaikki
soutukonkarit hyvin tietävätkin. Kannustaisinkin
siis erityisesti ensikertalaisia lähtemään mukaan
Suursoutuihin ennakkoluulottomasti. Kaikille liikunnasta ja luonnosta nauttiville löytyy sopiva
osallistumistapa: matkoja on tarjolla eri kellonai-

L e h t i
Kertoo soutupitäjän
kuulumiset ja
soutujen tulokset.

www.sulkavalehti.fi

VUOKRAAMME KIRKKOVENEITÄ
koihin, eri pituuksilla sekä erikokoisille seurueille.
Vaikka tapahtumassa on runsaasti osallistujia,
kunkin oma suoritus tapahtuu kokonaisuudessaan omassa veneessä, omassa soutuseurueessa ja tietenkin ulkona. Haluan toivottaa kaikille
tämän esitteen lukijoille terveyttä ja liikunnan
iloa – toivottavasti näemme Sulkavalla heinäkuussa!
Tero Tiitu,
53. Sulkavan suursoutujen suojelija

Ilmoittaudu edullisemmin 20.6. saakka

Suursouduissa veneet ovat valmiina lähtöpaikalla ja
soudun jälkeen ne saa jättää maalipaikalle.
Liikkuvapenkkisten kirkkoveneiden vuokra:
Retkisoutu 2-pv
650 €
Perjantain iltasoutu
600 €
Lauantain päiväsoutu
600 €
Lauantai 30 km
300 €
Kiinteäpenkkisen veneen vuokra:
Retkisoutu ja 60 km matkat 500 €
Suursoutujen ulkopuolella tapahtuvien vuokraamisten
yksityiskohdista sovitaan aina erikseen.

Tiedustelut ja varaukset:
puh. 050 452 7006 tai
040 175 8340
sekä info@suursoudut.fi

Suursoudut järjestetään turvallisuus edellä
Tapahtumanjärjestäjänä toimimme viranomaisohjeiden mukaan.
Teemme tarvittavia poikkeusjärjestelyjä, jotta soututapahtuma onnistuu terveysturvallisesti.
Mikäli tapahtuma joudutaan siirtämään meistä riippumattomista syistä,
osallistumismaksu siirtyy seuraavalle vuodelle.

Viime vuoden souduista siirretyt:
Tee ilmoittautuminen 2021 soutuihin nettisivujen kautta.
Viime kesän venevaraukset tulee vahvistaa sähköpostitse.

Tervetuloa Suursoutuihin!

info@suursoudut.fi
Puhelin 050 452 7006
ja 040 175 8340

www.suursoudut.fi
Painopaikka: Grano, Mikkeli • Taitto: SulkaSuunnittelu Tmi • Valokuvat: Juhani Kosonen

OHJELMA 2021
torstai 8.7.

10.00

Soutustadion 	
Retkisoudun lähtö, pienveneet, erikoisveneet,
kanootit ja kajakit 70 km

10.30

Soutustadion

12.00-

Soutustadion

14.00-

Kk-Hakovirta-kk Ilmainen linja-autokuljetus

16.00

Hakovirta

Retkisoudun lähtö, kirkkoveneet 70 km

perjantai 9.7.

Retkisoudun maaliintuloa

SOUTUSTADION ON
SUURSOUTUJEN SYDÄN
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BILEBäNDI
WELMU

lauantaina
la
uantaina

katriina & her
poor fellas

Kirkkoveneiden iltasoutu lähtö 60 km

20.00-01.00 Soutustadion

Kirkkoveneiden iltasoudun maaliintulo

22.00

Perjantain iltasoudun palkintojen jako

Soutustadion

lauantai 10.7.
7.00-9.30

Kk-Hakovirta-kk Ilmainen linja-autokuljetus

8.30

Hakovirta	Kirkkoveneden päiväsoudun lähtö 60 km,
MUKANA SM

8.40

Hakovirta

8.50

Hakovirta	Vuorosoutusarjojen MUKANA SM,
erikoisvenesarjojen, kanoottien ja
kajakkien lähtö 60 km

9.00

Hakovirta

9.30

Soutustadion	Retkisoudun lähtö, pienveneet, erikoisveneet,
kanootit ja kajakit 70 km

10.00

Soutustadion

11.00

Soutustadion	30 km lähtö, Kirkko-, pien- ja erikoisveneet,
kanootit sekä kajakit.
MUKANA SM (alle 18v ja alle 23v)
Kirkko- ja pienveneet.

12.30-

Soutustadion

Kirkkoveneiden maaliintulo

14.00-

Soutustadion

Pienvenesarjojen maaliintulo

18.00

Soutustadion

Lauantain päiväsoutujen palkintojen jako

Parisoutusarjojen lähtö 60 km, MUKANA SM

Yksinsoutusarjojen lähtö 60 km, MUKANA SM

Retkisoudun lähtö, kirkkoveneet 70 km

sunnuntai 11.7.
12.00- Soutustadion

4

Retkisoudun maaliintuloa

www.suursoudut.fi
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ILJA TEPPO

& IDÄN SIRKUS

Retkisoudun yöpymispaikka

VARVIRANTA

VARVIRANNASSA MM.
l TANSSIA TO-LA
l KARAOKE KE-LA

PÄIVI haapalehto &
janne ikonen to-pe-la
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ILMOITTAUTUMINEN SUURSOUTUIHIN
1) Maksa ensin osanottomaksu allaolevien ohjeiden mukaisesti.
Osanottomaksun suuruus määräytyy maksupäivän perusteella. Maksupäivä ja maksajan nimi
merkitään ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautumisen voit tehdä myös myöhemmin
eikä se ole sidoksissa maksupäivään.
Tilinumero: Sulkavan OP FI51 5437 0440 0037 49 Swift code: OKOYFIHH
Maksun saaja: Sulkavan Suursoudut
Kirjoita ”VIESTI” -osioon: K
 IRKKOVENESARJOISSA joukkueesi nimi / lähtö
(esim. SOUTUNEUVOKSET / LA AVOIN).
	PIENVENESARJOISSA osanottajan nimi (tai nimet) / lähtö
(esim. MATTI MEIKÄLÄINEN / YKSINSOUTU M40 tai
MATTI MEIKÄLÄINEN, MAIJA MEIKÄLÄINEN / PARISOUTU SEKASARJA).
2) Ilmoittaudu internetsivujemme kautta lomakkeilla:
- Kirkkoveneet (retkisoutu, 60 km ja 30 km). Lähetä kirkkoveneen
osallistujatiedot lomakkeella Kirkkoveneen joukkuetiedot
- Yksinsoutu (retkisoutu ja 60 km)
- Vuorosoutu (retkisoutu ja 60 km)
- Parisoutu (retkisoutu ja 60 km)
- Erikoisveneet, kanootit ja kajakit (retkisoutu, 60 km ja 30 km)
- Pienveneet 30 km (Yksinsoutu, parisoutu, vuorosoutu)
Ilmoittautuessasi saat kopion ilmoittautumisesta sähköpostiisi.

Ilmoittautuminen
on voimassa, kun
OSANOTTOMAKSU
ON SUORITETTU ja
ILMOITTAUTUMISLOMAKE LÄHETETTY
TULOKSET JA LÄHTÖLISTAT
WWW-SIVUILLAMME:
Lähtölistojen julkaisu aloitetaan kesäkuun alussa nettisivuillamme. Silloin voit vielä
tarkistaa että tiedot ovat
oikein.
SM-lähtölistat julkaistaan
Suomen Melonta- ja soutuliiton
sääntöjen mukaisesti.

Liikuntasetelit
Osallistumismaksun voit maksaa
myös seuraavilla liikuntaseteleillä:
- Smartumin seteleillä
- Edenred Virikeseteleillä
Täytä normaalisti ilmoittautumislomake
nettisivuillamme ja postita setelit osoitteeseen:
Sulkavan Suursoudut, Pl 45, 58701 SULKAVA
Toimi yllämainittujen palveluntarjoajien ohjeistuksen mukaan
maksaessasi ilmoittautumismaksua ko. palveluissa.

Osanottomaksujen arvonlisävero:
KILPASARJA
(yksipäiväiset sarjat):
Osanottomaksu sisältää
9,00 euroa ALV 14 %
18,00 euroa ALV 24 %
Loppuosa ALV 10%

RETKISARJAT
(kaksipäiväinen):
Osanottomaksu sisältää
36,00 euroa ALV 14 %
20,00 euroa ALV 24 %
Loppuosa ALV 10 %.

OSANOTTOMAKSUT
Sarjat 60 km ja 30 km

Kaksipäiväinen retkisarja 70 km

Kirkkoveneet, pienveneet (yksikkö, pari- ja
vuorosoutu, erikoisveneet, kanootit ja kajakit):

Kirkkoveneet, pienveneet (yksikkö, pari- ja
vuorosoutu, erikoisveneet, kanootit ja kajakit)

63 €/hlö maksu 1.1.— 20.6.2021

79 €/hlö maksu 1.1.— 20.6.2021

73 €/hlö maksu 21.6.2021 jälkeen

89 €/hlö maksu 21.6.2021 jälkeen

Osanottomaksuun sisältyy järjestäjien vastuuvakuutus, ruokailu, saunominen, mitali, kunniakirja sekä linja-autokuljetus Sulkavan
kirkonkylästä Hakovirralle.

Osanottomaksuun sisältyy järjestäjien vastuuvakuutus, ruokailut yöpymispaikalla ja maalipaikalla, aamupala, molempina päivinä kahvit reitin
puolivälissä, saunat, mitali, kunniakirja sekä
varusteiden kuljetukset soutustadionilta
yöpymispaikalle ja takaisin. Lisäksi retkisoudun
osallistumismaksuun sisältyy oikeus teltta
paikkaan 2 vrk:n ajan Sulkava-seuran
omistamalla alueella retkisoutajien
yöpymispaikassa Varvirannassa.

Osanottomaksu voidaan palauttaa ainoastaan
lääkärintodistuksen perusteella.
Sisään maksettu osanotto-oikeus voidaan
kuitenkin yhdessä sopimalla siirtää yhdellä
vuodella seuraaviin Suursoutuihin.
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1 PÄIVÄN kilpasarjat
PARISOUTU 60 km

YKSINSOUTU 60 km

Hakovirralta soutustadionille
(mukana SM, paitsi alle 23v.):
miehet alle 23 v. (EI SM),
miehet, miehet yli 40 v.,
miehet yli 50 v., miehet yli 60 v.,
miehet yli 70 v.,
naiset alle 23 v. (EI SM), naiset,
naiset yli 40 v., naiset yli 50 v.,
naiset yli 60 v., naiset yli 70 v.,
sekasarja alle 23 v. (EI SM),
sekasarja, sekasarja yli 40 v.,
sekasarja yli 50 v.,
sekasarja yli 60 v.,
sekasarja yli 70 v.

Hakovirralta soutustadionille
(mukana SM, paitsi alle 23v.):
miehet alle 23 v. (EI SM),
miehet, miehet yli 40 v.,
miehet yli 50 v., miehet yli 60 v.,
miehet yli 70 v.,
naiset alle 23 v. (EI SM), naiset,
naiset yli 40 v., naiset yli 50 v.,
naiset yli 60 v., naiset yli 70 v.

lauantaina 10.7. klo 8.40

VUOROSOUTU 60 km

lauantaina 10.7. klo 8.50

Hakovirralta soutustadionille
(mukana SM, paitsi alle 23v.):
miehet alle 23 v. (EI SM),
miehet, miehet yli 40 v.,
miehet yli 50 v., miehet yli 60 v.,
miehet yli 70 v.,
naiset alle 23 v. (EI SM),
naiset, naiset yli 40 v.,
naiset yli 50 v., naiset yli 60 v.,
naiset yli 70 v.,
sekasarja alle 23 v. (EI SM),
sekasarja, sekasarja yli 40 v.,
sekasarja yli 50 v.,
sekasarja yli 60 v.,
sekasarja yli 70 v.

lauantaina 10.7. klo 9.00

KIRKKOVENEET 60 km
pe 9.7. klo 16.00
iltasoutu avoin 60 km

Hakovirralta soutustadionille
Avoin, naiset ja sekasarjat

la 10.7. klo 8.30,
päiväsoutu avoin 60 km

ERIKOISVENEET,
KANOOTIT JA
KAJAKIT 60 km
la 10.7. klo 8.50

Hakovirralta soutustadionille,
sama lähtö vuorosoutajien
kanssa. Kanooteissa palkitaan
1-3 parasta.

STADION-LINNAVUORISTADION 30 km
la 10.7. klo 11.00

Reitti suuntautuu Hakovirran
kautta Linnavuorelle ja takaisin
Kaikki veneluokat (pien-,
erikois- ja kirkkoveneet sekä
kanootit ja kajakit)
Mukana SM alle 23 v. ja 18 v.

2 PÄIVÄN retkisoutusarjat
Kirkkoveneille, pienveneille,
erikoisveneille, kanooteille
ja kajakeille 70 km
to-pe 8. — 9.7.
soutustadionilta soutustadionille
klo 10.00 	pienveneet, erikoisveneet,
kanootit ja kajakit
klo 11.00
kirkkoveneet

la-su 10. — 11.7.
soutustadionilta soutustadionille
klo 9.30 	pienveneet, erikoisveneet,
kanootit ja kajakit
klo 10.00
kirkkoveneet

Ensimmäisenä päivänä soudetaan noin puolet
matkasta leirikeskukseen Varvirantaan,
jossa tapahtuu yöpyminen. Alueella on tarjolla
ohjelmallinen illanvietto sekä mahdollisuus
yöpymiseen omissa teltoissa. Teltat ym.
soutajien varusteet kuljetetaan järjestäjien
toimesta lähtörannasta soutustadionilta
yöpymispaikalle ja takaisin soutustadionille.
Soutu jatkuu perjantai- ja sunnuntai-aamuina
klo 8.00 alkaen ja maalissa soutustadionilla on
oltava viimeistään iltapäivällä klo 15.00.
Retkisoudussa veneen tai kanootin sekä kajakin
malli, materiaali ja penkkirakenne ovat vapaita.

(mukana SM)

Hakovirralta soutustadionille
Avoin, naiset ja sekasarjat

SOUTUPÖRSSI
www.suursoudut.fi >Pörssit

Keskitetysti majoitusten välitystä
pieneen ja suureen tarpeeseen
Suursoutujen aikana

Sulkavan Matkailu ry
Yhteystiedot soutumajoitusasioissa:
soutumajoitus@visitsulkava.fi
Puh. 050 548 6120/Tuula Sorjonen

www.visitsulkava.fi/soutumajoitus

54. Sulkavan
Suursoudut

7.—10.7.2o22

SOUTUMAJOITUSTA:
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Retkisoudussa soudetaan/melotaan
kahden päivän aikana yhteensä n. 70 km
Partalansaaren ympäri reittiä soutustadion –
Hakovirta – Varviranta – soutustadion.

Lumo Oy tarjoaa ryhmämajoitusta sekä
telttapaikkoja omalla camping-alueella
koulukeskuksen yhteydessä.

Tiedustelut
lumo@sulkava.fi

Vene- ja kyytipörssi
Voit myös hakea soutajia tai
tarjoutua soutajaksi!
Pörssi toimii täysin omana toimintana, eikä ole muuten
sidoksissa Suursoutujen organisaatioon, kuin sijaitsemalla
Suursoutujen www-sivuilla. Vastaamme myös ilmoitusten
poistamisesta.

www.sulkavanlumo.fi
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TEIDÄN ARJESSANNE
MUKANA
Kiinteistöhoito · Kuntatekniikka
Liikuntapalvelut · Maankäyttö
Puhtauspalvelut · Rakennuttaminen
Ruokapalvelut · Vesihuolto

jarvisaimaanpalvelut.fi

Sulkavan kioski ja baari

Alanteen HELMI
Avoinna joka päivä!
MEILTÄ:

TERVETULOA
AUTOKAUPOILLE!
10

- kahvia ja leivonnaisia
- pientä suolaista
-Veikkauspiste
-Totopiste
- terassialue avoinna
ympäri vuoden
TAITAJANTIE 8
SAVONLINNA

MA-PE 9-17

Sulkavan kioski ja baari

Alanteen HELMI

Alanteentie 17,
Sulkava
p. 044 720 5556

amisKohta
!
paikka
Seuraa ilmoittelua
Facebookissa
ja Twitterissä.
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Souduissa mukana

Kauko ja Anna-Liisa Miettisen
souturahasto tukee
puuvenesoutua ja soutajia
Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 10 vuotta soutuidean isän,
Kauko Miettisen, kunniaksi järjestetystä muistosoudusta.
Sen kunniaksi Kauko ja Anna-Liisa Miettisen souturahastolla
on erityisen hyviä uutisia.

Vekaran Kalastus Oy
0400 808 399

Vuonna 2021 souturahasto yhdessä Sulkava-seuran kanssa
tukee kirkkoveneiden perämiehiä ja he pääsevät mukaan
puoleen hintaan. Monesti joukkueen kokoaminen, koossa
pysyminen ja muu koordinointi ovat juuri perämiehen vastuulla ja tuki on arvostuksen osoitus tätä työtä kohtaan.
Souturahasto on perustettu tukemaan soutajia ja soututapahtuman kehittämistä ja tukimuodot vaihtelevat vuosittain.
Lisäksi on vakiintuneita tukimuotoja. Esimerkiksi souturahasto on perustamisestaan lähtien tukenut alle 23-vuotiaiden soutajien osallistumista innostaakseen nuoria mukaan.
Lisäksi rahastolla on kiertopalkinto nuorelle yksinsoudun
voittajalle. Rahasto myös lahjoittaa arvontapalkintoja kilpaja retkisoutajille sekä talkoolaisille kuten aiempina vuosina.
Kauko ja Anna-Liisa Miettisen souturahastosta jaetaan
stipendi tai stipendejä vuosittaisten valintojen ja päätösten
perusteella. Huomionosoitukset pyritään jakamaan Suursouduissa.

Alanteentie 40, 58700 SULKAVA
puh. 0504727173
www.muikkukukko.com

17.7.2021

Sulkavan
Soutustadionilla

36. SULKAVAN
SOUTU-UISTELU

klo 10-22

alkaen
klo 10

&

MARKKINAT

www.sulkavanvapaveikot.fi/markkinat
Järjestäjinä Sulkavan Vapa-Veikot ry ja Sulkava-seura ry

Stipendipäätökset tekee raati, johon kuuluu edustajia sekä
Kauko ja Anna-Liisa Miettisen perikunnasta että Sulkavaseurasta. Rahastoa kartutetaan jatkuvasti ja sinne ovat
kaikki lahjoitukset tervetulleita. Tilinumero on: Kauko ja
Anna-Liisa Miettisen souturahasto FI93 5437 0460 9110 52.
Stipendien valinnassa noudatetaan seuraavia Kauko Miettiselle tärkeitä asioita:
• Soutukulttuurin ja puuveneperinteen vaaliminen
• Suursoutujen kehittäminen
• Suursoutujen turvallisuus
• Paikallisten yrittäjien näkyminen
• Soutajien määrän turvaaminen
• Pitkäjänteinen työ unelman eteen
Stipendin saaja voi olla henkilö(t), teko, taho, yhteisö tms.
Ilmainen osallistuminen alle 23-vuotiaille:
Vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet soutajat
voivat osallistua ilmaiseksi Kauko ja Anna-Liisa Miettisen souturahaston tuella.
Kirkkoveneiden perämiehet puoleen hintaan
Kirkkoveneiden perämiehet voivat osallistua puoleen
hintaan Kauko ja Anna-Liisa Miettisen souturahaston
tuella.
Tarkemmat ohjeet löytyvät Suursoutujen nettisivulta
kohdasta Esittely.
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39v VENEVEISTÄMÖ

PAULI PARKKINEN

PUUVENEITÄ KILPAILUUN
JA VAPAA-AIKAAN

KIRKKOVENEET
KILPAVENEET
MÖKKIVENEET
AIROT
K
 ILPA- JA MÖKKIVENEIDEN HUOLLOT
JA KORJAUKSET
l YM. VENETARVIKKEET
l
l
l
l
l

www.veneveistamoparkkinen.fi
Puh. 0400 985 117
Kolkonmäentie 180, 58700 Sulkava

LähiTapiola Savo-Karjala
huolehtii soutajista
Paikallinen elämänturvayhtiö LähiTapiola SavoKarjala huolehtii kesällä Sulkavan soutuihin osallistuvien turvallisuudesta ja terveydestä. Yhtiö tarjoaa
tapahtuman ensiapupalvelut, jotka tuottavat SPR ja
Savonlinnan Seudun Ensihoito ry.

ParemPaa Palvelua
jo vuodesta 1913
tervetuloa!

LähiTapiola Savo-Karjala on pitkäaikainen Sulkavan
soutujen kumppani. Tulevaksi kesäksi kumppanuutta
uudistettiin ja tarkoituksena on tehdä entistä vaikuttavampaa yhteistyötä soutajien hyvinvoinnin hyväksi.
Yhtiö tukee vuosittain lukuisia erikokoisia, paikallisia
yhdistyksiä, urheiluseuroja ja tapahtumia. Tavoitteena
on vaikuttaa siihen, että elinvoima toimialueella säilyy.
LähiTapiola Savo-Karjala toivottaa turvallista soutukesää 2021!

TORIALUE
STADIONILLA
• Melontapaketit
• Majoitus
• Saunaillat/tapahtumat
• Mökkitalkkaripalvelut

Vuokraa myyntipaikka
soutuviikonlopuksi!
Vuokraukset ja lisätiedot:
050 452 7006 ja 040 175 8340
tai sähköpostitse info@suursoudut.fi

Lue lisää: www.suursoudut.fi
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www.oravanpesat.fi

K-marKet Wiljami
sulKavan suursoutujen
virallinen
tavarantoimittaja
alanteentie 38, sulkava
015 471 203
0400 240 380 / Heikki

Veneveistämö
T:MI HEIKKI JOSKITT
www.laakalaituri.fi

- kalaveneet
- moottoriveneet
- kilpaveneet
- ym.

Uutu
erittä utena
ja hyv in vakaat
in
Laaka kantavat
useita laiturit
kokoj
Kysy
a
tarjou
s!

P. 0400 428 646 | heikki.joskitt@gmail.com

Myös soutustadionin
kukittaja
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TAKSI

TONI PIKKUSILTA
Sulkava Lohilahti

Puh. 0400 404 020
• Tietotekniikkapalvelut
• Antenniurakointi (TV ja 4G)
• Valvontakamerat
• AV-Ratkaisut
Käytetyt yritystietokoneet opiskelijoille, kotikäyttäjille ja yrittäjille.
Tehoa, laatua ja nopeutta edullisesti! Kaikilla koneilla 12 kk takuu!

Millaiset
puukaupat
sinä haluat
tehdä?
Hakkuut, uuden metsän perustaminen
ja hoitotoimenpiteet ovat tärkeä osa
vastuullistametsäomaisuuden hoitoa.
Metsä kasvaa takaisin.
Stora Enso on mukana Sulkavan
suursouduissa niin soutamassa
kuin tapahtuman tukijana.
Elämässä mukana - Stora Enso

VERKKOKAUPPA PALVELEE 24/7

Olavinkatu 44, 57100 Savonlinna l Puh 040 756 7156
20
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Hotelli-ravintola Sulkavan keskustassa
Tervetuloa Sulkavalle ja kevättalvella 2020
kunnostettuun Art Deco hotelli-ravintolaan.
Vuonna 1860 valmistunut hotelli- ja ravintolarakennus sijaitsee Saimaan rannassa kauniilla
paikalla, pääkadun, Alanteentien varrella, noin
300 metriä Sulkavan kirkonkylän keskustasta ja
mansardi-kattoisten rakennuksien alueella.
Hotellialueeseen kuuluu myöskin Kulkemusniminen veneilykeskus. Venepaikkoja on 34.
Veneilijöille, hotellin -ja ravintolan asiakkaille
mahdollisuus myös varata aito puulämmiteinen
sauna joka tarjoaa makoisat löylyt, sekä pesula,
keittotilat ja suihkut pienestä lisämaksusta.

Alakerrassa on mannermainen 50-paikkainen
ravintola, Ravintola Alanne, jonka ruokalistalta
voi helposti valita jokaiselle mieluisan tuoreen ja
raikkaan aterian. Ravintolalla on A-oikeudet.

Haluamme olla sinulle ja perheellesi

Ravintolassa on myös 24-paikkainen terassi,
jossa voi nauttia mukavasti mm. Happy Hourruokatarjoilut ja cocktailit.

Osuuspankki on paikallinen ja suomalainen, asiakkaiden omistama pankki.
Päätökset tehdään täällä ja ne hyödyttävät omaa maakuntaamme.

Toivotamme sinut tervetulleeksi savolaisen
vieraanvaraisuuden ja aidon palvelun pariin
aterioimaan, majoittumaan ja jutustelemaan
mukavia. Ilo on puolellamme!!!

Aistikkaasti sisustetut hotellihuoneet sijaitsevat toisessa kerroksessa. Suihku ja wc sijaitsevat
yläkerran aulatilassa jossa myöskin TV ja sohvaryhmä. Rakennuksessa ei ole hissiä. Vieraiden
käytössä on myös alakerroksen oleskelutila, joka
on kalustettu ja sieltä löytyy televisio, lehtiä,
Sulkava-esitteitä, sekä Saimaa-alueen tietoutta
kuvin, sanoin ja kartoin.

Alanteentie 9, 58700 Sulkava
www.artdecosulkava.fi
Varaukset palveluihin: Eki Mikkonen
+358 50 430 3333,
eki@artdecosulkava.com

elinikäinen kumppani.
Olemme turvallinen ja luotettava kumppani elämäsi eri vaiheissa.
Suurissa ja pienissä tarpeissa. Opiskeluaikana, kodin tai mökin
hankinnassa, auton ostossa tai remontissa. Katso henkilökuntamme
yhteystiedot ja omistaja-asiakkaan mainiot edut osoitteesta:
www.op.fi/suur-savo. Tervetuloa meille!
Varaa aika kätevästi verkossa www.op.fi
tai puhelimitse 0100 0500.
Puhelun hinta 0100-alkuiseen numeroon: pvm/mpm
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