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Tervetuloa 30:een Satakunnan Kansansoutuun 

Viikonloppuna soudetaan ja melotaan satakuntalaisessa jokimainemassa 
kolmen päivän aikana 109 km. Retkeläiset kulkevat omaan tahtiin (paitsi 
kirkkoveneissä) omin eväin tai käyttäen jokivarteen tuotuja palveluja. 

Jokimaisemat ovat aivan erilaisia joelta katsottuna. Siellä voi tutustua 
jokivarren kasvillisuuteen ja eläimiin ja kuvata muistoja muille näytettäväksi.  

Retkelle osallistutaan erilaisin odotuksin. Jotkut tekevät retken kunto-
suorituksena, toiset etsivät elämyksiä luonnosta, toiset taas solmimaan uusia 
ystävyyksiä. Joukossa on myös työporukoita, jotka hakevat vaihtelua arkiseen 
työhönsä.  

Palaan aikaan ennen varsinaista Kansansoutua. Tapahtuma sai alkunsa kahden 
perheen suunnitellusta kanoottiretkestä, joka oli kahdenkymmenen hengen 
retki Äetsän voimalaitokselta - Kolsille.  

Seuraava vaihe tapahtui Äetsän kunnan järjestämällä kirkkoveneretkellä 
valtion hallinnon ja yritysjohdon kutsuvieraille. Sain olla heidän kirkko-
veneessään perämiehenä. Taukoa pidettäessä kerroin haaveesta järjestää 
koko Kokemäenjoen mittainen souturetki Vammalasta Poriin. Vieraiden 
mielipiteet olivat kannustavia, kehottivat toteuttamaan suunnitelman 
mahdollisimman pian. Ensimmäinen tapahtuma, silloin vielä Kokemäenjoen 
vesistöretki niminen, toteutettiin v. 1985. Tällöin ohjelman kellona käytimme 
aurinkoa, retki tapahtui omin eväin ja majoittein eli kaikilla oli omat teltat, jotka 
kulkivat jokaisen mukana. Silloiset puuhamiehet hankkivat luvat yöpymisiin ja 
toimittivat leiriin ruokavedet ja polttopuita. Taitaa olla ainoita retkiä, joissa 
Satakunnan kansa jaettiin kaikille telttoihin. Oli itsestään selvää, että jokainen 
huolehti omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta.  

Ensimmäisenä vuotena retkeläisiä oli 125. Satakunnan Kansan tiedottamisen ja 
osanottajien kokemusten johdosta soudun osanottajamäärä tuplaantui 
ensimmäiset viisi vuotta. Kansansoudun suosion myötä mukaan palveluita 
tuottamaan tulivat kyläyhdistykset. Kylät laittoivat rantautumispaikat hienoon 
kuntoon, myivät ruokaa ja järjestivät ohjelmaa. Veneiden kuljetuksen ja 
koulumajoituksen pystyi tilaamaan etukäteen. 

Soutuviikonlopusta muotoutui jokivarren mökeille vierailujen päivä. Oli 
mahtava näky nähdä kirkkoveneiden laululautta, joka parhaina vuosina 
muodostui yli 80 kirkkoveneestä. Säestys tapahtui pääsääntöisesti haitarilla. 
Osanottajien kasvun vuoksi ostettiin toiminnanjohtaja palvelut Liikulta, joka 
hoiti soudun markkinoinnin ja järjestelyt. Kun kustannukset nousivat ja 
osanottajamäärä laski ja kiinteät kustannukset säilyivät entisellään, rahat 
loppuivat ja toiminta kävi mahdottomaksi. 

Suomi 100- juhlavuoden kunniaksi jokivarren kunnat toivoivat Satakunnan 
Kansansoudun järjestämistä ja Satakunnan maakuntaliitto toteutti toiveen 
tukemalla tapahtumaa rahallisesti. Juhlasoutu onnistui erinomaisesti ja sai siitä 
uuden alun uuden johdon vetämänä.  

Suuret kiitokset tuhansille talkoolaisille ja osanottajille vuosien varrella. Ilman 
teitä tapahtumaa ei olisi.  

Toivotan Satakunnan Kansansoudulle ja sen toimivalle johdolle onnea ja 
menestystä retken palveluiden järjestelyissä, jotta saamme kokea 
Kokemäenjoen ja sen monet mahdollisuudet aina vain uudelleen.  

Markku Torpo, Kunnia pj. 





Perjantai 5.7. 
07.30 – 10.15 Ilmoittautuminen, Sastamalan aamukahvit* 
09.00 – 10.00 Lähtöaika, Sastamala, Sylvään ranta 
11.00 – 13.00 Maailmankylä Keikyä taukopaikka, Äetsän 

voimalaitos, ruokailu: jauhelihakeitto tai 
kasviskeitto, myös gluteeniton vaihtoehto 

14.00 – 16.00 PihaSuomelan taukopaikka, Karhiniemen silta, 
Huittisten kaupungin taukokahvit*, 
Karhiniemen kyläseuralla grilli kuumana, 
myynnissä mm. makkaraa (käteismaksu) 

16.00 – 17.00 Takalan ranta, Lauha, muurinpohjalättyjä, 
juotavaa, suolaisia ja makeita leivonnaisia. 

18.00 – 20.00 Risten koulu, ruokailu: broileri- tai kasviskiusaus, 
myös gluteeniton vaihtoehto 

21.00 – 01:30 Soututanssit, musiikista vastaa Törmälä Bros. 
Anniskelualueella kylmää juomaa ja pientä 
purtavaa. Järjestäjä Brewer´s Pub.  

Lauantai 6.7. 
07.00 – 09.30 Risten koulu, aamiainen. 
09.00 – 10.00 Lähtöaika, Kokemäki, Risten koulun ranta 
11.00 – 12.00 Raition laavu, Kokemäen kaupungin taukokahvit* 
13.00 – 15.00 Kokemäki, Tulkkila, ruokailu: jauhelihakastike ja 

pasta/peruna tai kasvisvaihtoehto myös 
gluteeniton vaihtoehto  

14.00 – 18.00 Kuurolan kyläpäivä. Ohjelmassa musiikkia ja 
puffetti (käteismaksu). 

17.30 – 20.00 Harjavallan koulukeskus, ruokailu jauheliha- tai 
kasvismakaronilaatikko. 

21.00 – 01.30 Tunnelmointia Harjavallan illassa trubaduuri 
Sami Lindforsin säestyksellä ja paikalla myös 
grilli, josta saa iltapalaa. Järjestäjänä Tech Bros. 

Sunnuntai 7.7. 
06.30 – 08.00 Harjavallan koulukeskus, aamiainen  
08.30 – 09.30 KV-miehistöjen linja-auto** kyyditys Harjavallan 

voimalaitokselle, Harjavallan taukokahvit* 
10.00 – 10:30 Yhteislähtö, kun vesi on riittävän korkealla. 
11.00 – 12.30 Nakkila, Arantilankoski, ruokailu: makkara- tai 

kasviskeitto  
13.00 – 15.00 Ulvilan silta, Ulvilan kaupungin taukokahvit* 
16.00 – 17.00 Saapuminen Poriin, kaupungin ohjelma ja 
kahvit* 

* Retkeilijän ilmaiset kahvitukset saa ranneketta esittämällä. 
** Linja-auton lähtö paikka Myllykadun pysäkki, koulun vieressä. 
Maksuvälineenä käy aterialipuke tai käteismaksu. 
Lähtöpaikalla ateriapaketti maksaa 54 €. Ruoka maksaa taukopaikoilla. 
erikseen ostettuna 8 € tai 9 € (sis. salaatit, leipä, levite, juoma, kahvi, 
ruokailuvälineet).  Aamiainen erikseen ostettuna 6 € (sis. puuro, maito, 
leipä, levite, kurkku ja kahvi/tee). 

Retkiohjelma 



Yhdyshenkilöiden puhelinnumerot___ 
Retken johtaja Tapio Soininen O505563088 
Varustekuljetus/toimisto Jouko Järä 0505506650 
Sastamala ja Tyrvään VL Seppo Pesonen O45 265 2140 
Äetsä Maija Lahtinen O40 750 8121 
Karhiniemi Teuvo Musakka O400 131 056 
Risten koulu Tapio Soininen O50 556 3088 
Raition laavu Olli Teini O44 537 0732 
Kolsi Veli Lempinen O40 743 5645 
Tulkkila Jenni Eskola O400 449 413 
Kuurola Seija Rouhiainen O50 059 8014 
Harjavalta Seija Hakala O40 546 0275 
Harjavallan pato Pasi Kaija O400 466 513 
Arantilan koski Jorma Tahvanainen 0405347157 
Nakkila Annukka Ahosmäki O40 562 3126 
Ruskila Jorma Tahvanainen 0405347157 
Ulvila Samuli Jokinen O44 512 1907 
Pori Timo Korhonen O40 053 1034 
Traileri Matti Kakkuri O45 1342 778 
Sulkavan vene Sanna Eerikäinen O400 155 148 
KJV:n TURVAVENE (Huittinen-Kokemäki) O417020549 

H ä t ä n u m e r o 

112 Puhelinluettelo



Henkilökohtainen varusteluettelo 
- retkipassi ja -opas 
- sään mukainen asu 
- sadeasu 
- jalkineet, joilla voi astua veteen (sandaalit) 
- juomaa, (vettä, mehua)
- hyvät hanskat (ei saumoja kämmenpuolella) 
- lippis
- aurinkovoidetta 
- vaseliinia
- veneilyliivit (on kirkkoveneissä)
- varustekassi tai – reppu

Majoitukseen_____ 
- makuualusta ja tyyny
- makuupussi 
- peseytymisvälineet
- pyyheliina
- sisätossut 

 Tulo Sastamalaan – lähtöpaikalle 

Lähtöpaikka on Sylvään rannassa ja retkitoimisto on viereisellä Mart- 
tilan koululla, os. Marttilankatu 20, Sastamala. Liikenne on opastettu 
tienvarsiopastein. 
Sylvään rannassa on veneiden laskupaikka sekä laiturit kanooteille. 
Sulkavalta vuokratut kirkkoveneet ovat vastakkaisella Siikasuon 
veneenlaskupaikalla. Kirkkoveneryhmä voi tulla suoraan Siikasuolle, 
etsiä oma veneensä, harjoitella lähtöä ja soutua Rautavedellä ja tulla 
Marttilan koululle lähtökahville. Paikalla kannattaa olla n. 1 - 2 tuntia 
ennen lähtöä. 
Veneet voi tuoda jo torstaina valmiiksi Sylvään rantaan. Alue on 
vartioimaton.

Ohjeita 



Retkitoimisto Vammala, Marttilan koulu 
Retkitoimistossa jaetaan retkimateriaali ja ilmoittautuminen. 
Marttilankatu 22, 38200 Sastamala.  
Perjantai 5.7. klo 7.30 – 10.15 

Risten koulu (varusteauto) 
Risteentie 408, 32830 Riste 
Lauantai 6.7. klo 8.30 – 10.15 

Harjavallan koulukeskus ( varusteauto) 
Myllykatu 3 A-C, 29200 Harjavalta 
Sunnuntai 7.7. klo 7.00 – 9.00 

Porin Aittaluoto (varusteauto) 
Aittaluodonkatu 2, 28100 Pori 
Sunnuntai 7.7. klo 15.30 – 17.00 

Varusteauto Risteellä ja Harjavallassa klo 16.00 – 20.00, Porissa klo 
15.30 - 17.00. Autosta saat myös retkeen liittyvää tietoa -  ainakin 
sen mistä voit kysyä lisää. Varusteautoon palautetaan myös 
löytötavarat, joita voi autosta tiedustella. Kuljetusvastaava Jouko 
Järä, 0505506650.  

Retkitoimisto 



Löytötavarat 
Löytötavarat ovat noudettavissa 
soudun aikana varusteautosta ja 
soudun jälkeen voi tiedustella 

050 556 3088 

Tutustu  tarkasti  tämän retkioppaan ohjeisiin ja karttoihin. Ohjeissa 
on tärkeimmät asiat  mitä tulee muistaa ja noudattaa retken aikana. 
Lisäohjeista voit kysyä yhdyshenkilöiltä. 

Tulo Poriin ja ohjeet 
Tavoitteena on, että Poriin saavutaan mahdollisimman isona, 
yhtenäisenä ryhmänä noin klo 16. 

Tulo rantaan kartan osoittamille paikoille 

Porin kaupungin tervehdys osanottajille 

Retken johtajan kiitospuhe 

Retken osanottajien edustajan puheenvuoro 

Lauletaan Satakunnan Laulu 

Ohjeita 



Majoitusohjeet 
Risteelle voi tuoda  omalla vastuulla  teltat  tai  asuntovaunut 
jo torstaina  4.7. 
Noudata hyviä tapoja teltta-, asuntovaunu- ja maksullisessa 
luokkamajoituksessa. 
Tupakointi ja avotulenteko on kielletty teltoissa ja koulujen 
tiloissa. 
Telttojen sijoittamisessa on noudatettava 
paloturvallisuusohjeita. 
Koulumajoituksesta peritään sisään kirjoittautumismaksu 10,00 
€/hlö. 
Kouluun pääsee sisälle vain henkilökohtaisella soutupassilla ja 
majoituslipulla. 
Vieraiden henkilöiden päästäminen koulujen 
majoitustiloihin on kielletty. 
Järjestäjät eivät vastaa luokkiin ja telttoihin jätetyistä 
arvoesineistä ja tavaroista. 
Luokissa oleviin koulun esineisiin ja tavaroihin koskeminen on 
kielletty. 
Lähtiessään majoituksesta majoittujat siivoavat koulun tilat 
irtoroskista. 
Majoituspaikoista on lähdettävä klo 10.00 mennessä. 

Peseytyminen 
Risten koulu 

Koulun suihkutilat avoinna perjantaina klo 17.00 - 22.00 ja 
lauantaina klo 06.00 - 10.00 

Harjavalta 
Suihkut ja wc sekä sisämajoitus ovat koululla. 

Huolto 



Varusteiden kuljetus on mahdollista järjestäjien varaamalla 
autolla. Tämä kuljetus sisältyy osanottomaksuun. Varusteet on 
merkittävä nimellä ja puhelinnumerolla. 

Perjantai 5.7. 
klo 7.30 - 10.15 Sastamala, Marttilan koulu – Risten koulu 

Lauantai 6.7. 
klo 8.30 - 10.15 Risten koulu – Harjavalta, koulukeskus 

Sunnuntai 7.7. 
klo 7.00 - 9.00 Harjavalta, koulukeskus – Pori, Aittaluoto 

Tavarat noudettava autosta Risteellä ja Harjavallassa klo 16.00 – 
20.00, Porissa klo 15.30 - 17.00 

Varusteauton aikataulu 





SOITA 112 

Mitä on tapahtunut? 
Onnettomuus? 
Sairauskohtaus? 
Onko ihmisiä vaarassa? 

Missä? 

 112 
Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. 

Noudata 
saamiasi ohjeita. 

Vakuutus 

Osanottajat on vakuutettu Suomen Ladun vakuutuksen kautta 
vakuutusyhtiö OP Vakuutus Oy:ssä. Osanottaja on vakuutettu vain, 
jos hänen nimensä löytyy osanottajien nimiluettelosta. Jos 
osanottaja ei ole ilmoittautunut ennakkoon, hänen pitää 
ilmoittautua lähtöpaikalla Sastamalassa. Veneistä, joissa on useita 
soutajia pitää jättää miehistön nimiluettelo kirjallisesti/sähköpostilla 
Satakunnan Kansansoutu ry:lle viimeistään lähtöpaikalla. Aluksen 
kapteenin/perämiehen on huolehdittava siitä, että nimiluettelo 
pysyy ajan tasalla, jos miehistön jäsenet vaihtuvat matkan aikana. 
Tapahtuman aikana ilmoitukset muutoksista tai puuttuvista 
tiedoista voi tehdä sähköpostilla satakunnan.kansansoutu 
@gmail.com tai varusteautoon Risteellä ja Harjavallassa. Osanottaja 
hakee korvausta vakuutusyhtiöltä tapaturmailmoituksella. Tällöin 
vakuutusyhtiö edellyttää varmenteen siitä, että henkilö kuuluu 
vakuutuksen piiriin, eli nimi löytyy osanottajaluettelosta. 
Tapaturma- vakuutuksen nro 16-458-299-8

Lataa 112 Suomi - mobiilisovellus puhelimeesi. 112 Suomi-
sovellus voi tässä kohtaa olla korvaamaton ja auttaa avun 
nopeasti perille oikeaan paikkaan. Muista myös tarkistaa, 

että sovellus aukeaa ja toimii. 
 

Toimintaohjeet hätätilassa 



Veneessä olisi hyvä olla punainen hätälippu, jonka koko on 40 cm x 40 
cm. Siihen olisi hyvä kiinnittää noin yhden metrin mittainen salko.
Veneessä tulee olla myös vedenpoistolaite/äyskäri. Hätälippua saa
heiluttaa vain hätätilanteessa. 

Kosket 

Airoja ei saa nostaa koskissa tervehdykseen. 
Alusten törmääminen koskessa estetään pitämällä riittävän isot 
turvavälit. Etäisyyksien määräämiseen kosken yläpuolella on laskun 
valvoja, joka antaa laskuluvan. 
Harjavallassa ennen koskia kirkkoveneiden kippareille on infotiedotus 
veden korkeudesta ja koskien ajoreiteistä. 

Voimalaitokset 

Tyrvään voimalaitoksen yläpuolella on varoitusköysi, jota lähemmäksi 
patoa ei saa mennä. Köysi ei estä joutumasta imuun. Voima- laitoksen 
alapuolella, vasemmalta rannalta pienveneitä ei saa laskea muualta kuin 
laskupaikalta. Katso kartta. 

Kolsin voimalaitoksella kanootit ja veneet otetaan ylös joen 
vasemmalta puolelta. Voimalaitoksen edessä on puomi estämässä 
voimalaitoksen imuun joutumista ja padon ylitystä avustavat henkilöt 
varoittavat imusta. Kirkkoveneiden miehistöt puretaan pato- laiturille 
noin 300 m ennen nostopaikkaa. Miehistöt kuljetetaan linja-autolla 
Tulkkilan ruokapaikalle. Kirkkoveneiden siirtoa varten nostopaikalle 
tarvitaan kipparin lisäksi kaksi soutajaa. Rannalle noustessa on 
ehdottomasti käytettävä portaita. 

Harjavallassa kirkkoveneet soudetaan (2-3 soutajaa) koulukeskuksen 
rannasta yli joen nostopaikalle, josta trailereilla veneet kuljetetaan 
lauantai-iltana voimalaitoksen alapuolelle. Soutajille järjestetty kuljetus 
koulukeskukseen. 

Jokaisella voimalaitoksella on padon yläpuolisella alueella 
ehdottomasti varottava joutumasta voimalaitoksen imuun. 

Kansansoudun 
turvallisuustoimenpiteet 



Ohjeita retkeläisille 

• Meloja käyttää aina vesillä ollessaan melontaliiviä. 
• Älä käänny yllättäen kirkkoveneen alle, sillä se ei ehdi pysäyttää tai 

väistää hetkessä. 
• Laske koskissa kartan reittimerkintöjen mukaan ja 

laskunvalvojan osoittamalla vuorolla. 
• Rantautumispaikolla on melojille osoitettuja maihinnousu- 

paikkoja ja laitureita. Ruuhkautumisen estämiseksi vie 
kanoottisi välittömästi pois laiturilta. 

• Kirkkoveneet ja soutuveneet eivät saa rantautua laitureiden
viereen.

• Tutustu retkioppaan  karttoihin.
• Muista päivän aikana myös nestetasapaino. Soutaessa useita

tunteja tulisi nauttia nestettä noin 1-2 dl joka 15. minuutti. 
Nesteessä tulisi olla myös suolaa noin 1-2 g litrassa ja sokeri- 
pitoisuus tulisi olla alle 5 %. Liiallinen sokerin nauttiminen
suorituksen aikana  aiheuttaa suorituskyvyn alenemista. 

• Kahvi ja olut eivät ole nestetasapainojuomia. 
• Hankautumien välttämiseksi voi käyttää käsiin vaseliinia tai hyviä 

hanskoja sekä istuinalustana froteepyyhettä (ei solukumia).

MUISTA 
• Kaikki varomattomuus aiheuttaa kaatumisen vaaran. 
• Kokemattomuus virtaavasta vedestä aiheuttaa kaatumisen 

vaaran. 
• Koskessa olevat kivet lisäävät kaatumisen vaaraa. 
• Alusten törmääminen koskessa aiheuttaa kaatumisen vaaran.
• Alkoholin käyttö lisää vaaratilanteita. 
• Melojien ja uimataidottomien on käytettävä koko soudun 

ajan pelastusliivejä. 
• Koskissa pelastusliivien käyttö on pakollista. 
• Reitillä on kiviä, joista osa on merkitty kanistereilla tai 

punaisilla poijuilla. 
• Lossivaijereita tulee varoa!

Retkeilijä on siisti myös  
Satakunnan Kansansoudussa! 



Sastamala, Tyrvään voimalaitos 
- Tyrvään voimalaitoksen yläpuolella on varoitusköysi, jota

lähemmäksi voimalaitosta ei saa mennä voimistuvan virtauksen
vuoksi. Köysi ei estä joutumasta virtauksen imuun. 
Voimalaitoksen alapuolella pienveneitä ei saa laskea muualta
kuin oikeanpuoleisen rannan laskupaikalta. Katso kartta 2

- kaikki kirkkoveneet siirretään järjestäjien trailereilla
(poikkeuksena veneet, jotka eivät sovi kuin omalle trailerilleen,
koskee myös muita voimalaitoksia)

- veneeseen jää kaksi henkilöä auttamaan nostossa ja siirrossa 
- miehistö siirtyy ripeästi kävellen noin 300 m laskupaikalle 
- ohituksen nopeuttamiseksi miehistö työntää veneen lasku- 

paikalla veteen ja uittaa sen lastauspaikalle (noin 20 m) 

Kilpikoski 
- kosken ylä- ja alapuolella on muovikanisterit ohjaamassa reittiä
- reitti kulkee muovikanisterien välistä

Ohjeet kirkkoveneiden  perämiehille 
• Kirkkoveneen perämies (kippari) on vastuussa veneestä ja 

miehistöstä koko retken ajan. 
• Miehistön tulee totella perämiestä. 
• Perämies  voi vaatia,  että  kirkkoveneessä  kaikki  käyttävät

pelastusliivejä. 
• Pelastusliivien käyttö on kaikilla pakollista koskissa. 
• Veneessä ei saa nousta seisomaan tai liikkua varomattomasti 
• Noudata erityistä varovaisuutta voimakkaasti virtaavissa

kohdissa kuten koskissa. Havainnoi koskien kivet ja ohjaa
vene virtausten mukaan. 

• Myös muualla on kareja/kiviä ja vain osa on merkitty 
kanistereilla tai punaisilla poijuilla

• Uimataidottomien on käytettävä vesillä ollessa aina
pelastusliivejä. 

• Havainnoi aina toiset veneet, ennakoi toisten veneiden
kulkusuuntaa ja ilmoita kovaäänisesti, jos havaitset 
törmäämisvaaran. 

• Alkoholin käyttö lisää vaaratilanteita. 
• Tiedosta, että Kokemäenjoen yli on losseja, joissa on vaijereita. 

Huom! 
Kilpikosken jälkeen seuraa Töörinkoski ja sen jälkeen pyörteinen 
Talankoski. Näissä koskissa ei ole ohjausta, vaan kosket lasketaan 
päävirtausta seuraten. Pelastusliivit ovat pakolliset myös näissä 
koskissa, jotka ovat niin lähekkäin, että Kilpikoskeen puetut pe- 
lastusliivit saa poistaa vasta Talankosken jälkeen. 



Sastamala, Äetsän voimalaitos 
- kaikki veneet siirretään joko kapula tietä  pitkin tai 

järjestäjien traileriryhmän toimesta 
- kapulatietä käytettäessä koko miehistö auttaa veneen siirrossa 
- trailerilla siirrettäessä veneeseen jää kaksi henkilöä auttamaan 

nostossa ja siirrossa, muut soutajat rantautuvat ja siirtyvät 
ruokailemaan 

- järjestäjät ohjaavat veneen joko traileriin tai kapulatielle

Kokemäki, Kolsin voimalaitos 
- nostopaikka on aivan Kolsin voimalaitoksen tuntumassa pienveneet

vasemmalla ja kirkkoveneet oikealla puolella.
- veneiden siirrosta vastaavat järjestäjien traileriryhmät 
- kirkkovenesoutajat poistuvat veneestä noin 300 m ennen 

voimalaitosta (oik), josta linja-autokuljetus Tulkkilaan ruokailuun
- kirkkoveneet nostetaan kaivurin puomiin rakennetun kehikon 

avulla trailereihin
- kirkkoveneeseen jää auttamaan nostossa ja siirrossa kolme 

henkilöä, jotka pääsevät trailerin vetoauton mukana keskustaan

Harjavalta, Harjavallan voimalaitos 
- rantautuminen koulukeskuksen rannassa vasemmalla puolella
- jos on oma kuljetus, veneet voi nostaa Koulukeskuksen rannasta 
- kirkkoveneiden nosto vastarannalta, vanhainkoti Hopearannan 

rannasta, jonne soutaja (kirkkoveneessä 2-3 soutajaa) siirtää veneen 
joen yli. Siirtäjien kuljetus järjestäjien toimesta vastarannalle.

- soutuveneet ja Kanootit soudetaan sunnuntaiaamuna 
voimalaitoksen rantaan, oikealle puolelle jokea, josta veneet 
siirretään voimalaitoksen alapuolelle järjestäjien toimesta.

- Perämiespalaveri Harjavallan voimalaitoksella su noin klo 9:30. 
Viime hetken ohjeet Nakkilan ja Ruskilan koskien laskemista varten. 

- yhteislähtö sunnuntaina noin klo 10. 

Lammaisten lahdelta liikkeelle lähdetään vasta, kun lahdella oleva 
iso kivi on peittynyt veden alle,  

silloin on Nakkilan koskissa riittävästi vettä. 
 

Noston ja kuljetuksen aikana veneen on oltava tyhjä 
miehistöstä ja irrallisista tavaroista, vene tulee tyhjentää 

vedestä ennen nostoa traileriin. 

Ensimmäisenä päivänä lossivaijereita Karhiniemen ja Risten 
välillä sekä toisena päivänä Risten ja Kolsin välillä. 

KJV:n turvaveneen puh. 0417020549 
Perjantaina Karhiniemi - Riste ja lauantaina Riste - Kolsi. 

 



Pori 
- Sulkavan Vene Oy:n veneet siirretään maihinnoususeremonioiden

jälkeen ylävirran puolelle olevaan pieneen lahdelmaan ja
kirkkoveneet jätetään sinne hyvin kiinnitettyinä ja siistittyinä

- nostopaikka on pidettävä avoinna 
- muut veneet nostetaan vastaanottopaikan rannasta omalla

kalustolla
- veneet laitetaan kuljetuskuntoon vasta parkkipaikalla, ei 

nostopaikalla
- trailerit tulee jättää niille osoitettuihin paikkoihin

Muuta huomioitavaa
Kirkkoveneiden toivotaan pysyvän retken aikana pääjoukon tuntu- 
massa, jotta Kokemäenjoen rannoilla tapahtumaa seuraavalle yleisölle
voidaan tarjota entistä näyttävämpi kansansoutu. 
On suotavaa, että jokaisessa kirkkoveneessä on ensiapulaukku,
kiinnitysnarut ja puhelin, jonka numero on kansansoudun tiedossa. 

Jokamiehen oikeudet 
SAAT 
- liikkua   jalan tai pyöräillen luonnossa muualla kuin

pihamaalla eikä muualla kuin
- sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla    , jotka voivat 

kulkemisesta vahingoittua 
- oleskella tilapäisesti – esimerkiksi telttailla riittävän etäällä 

asumuksesta – siellä, missä liikkuminenkin on sallittua
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
- onkia ja pilkkiä
- kulkea, uida ja peseytyä vesistössä 

ET SAA 
- aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille 
- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia 
- häiritä riistaeläimiä 
- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai 

kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta 
- tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle 

asumuksia tai meluamalla 
- roskata ympäristöä 
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan 

lupaa 
- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Pullojen ja tölkkien heittäminen jokeen ja 
maastoon on EHDOTTOMASTI KIELLETTY ne voi 

jättää taukopaikoille! 





HUITTINEN 
Kauppakulma 2 
32700 Huittinen 

HÄIJÄÄ 
Tiisalantie 140 

38420 Sastamala 

www.saastomarket.com 

http://www.saastomarket.com/


Sastamala 



















SATAKUNNAN LAULU 
Retkeläiset laulavat soudun päätteeksi Satakunnan laulun 

kaksi säkeistöä: 

Kauas missä katse kantaa yli peltojen, 
missä kaartaa taivon rantaa salo sininen, 

siellä Satakunnan kansa tyynnä kyntää aurallansa 
maata isien. 

Virtaa läpi vainioiden Kokemäen vuo. 
Suurten selkäin, korpisoiden mailta tullen tuo, koskin 

kuohuu, tulvoaapi, kansan mieltä kasvattaapi, uutta 
voimaa luo. 
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