INFOKANSIO
www.visitsulkava.fi

MATKAILUNEUVONTA:
Kioski Alanteen Helmi
Alanteentie 17, Sulkava
(taajamakartta nro 19)
Puh. 044 4175215
Sähköposti: matkailu@sulkava.fi

www.visitsulkava.fi

TÄRKEITÄ NUMEROITA
Terveyskeskus

(taajamakartta nro 27)

Terveystie 2, Sulkava | Puh. 015-527 7165

Päivystys
Keskussairaalantie 6, Savonlinna | Puh. 015-527 7777
Päivystys on Savonlinnan keskussairaalassa arki-iltaisin ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä.
Sisäänkäynti päivystyspoliklinikan ovesta, rannan puolelta. Soitto aina ensin, mikäli mahdollista.

Eläinlääkäri

Eläinlääkäri Jessica Gynther, Terveystie 6, Sulkava, Puh. +358 44 4172051

Apteekit
Sulkavan Apteekki (taajamakartta nro 18)
Kauppatie 4, Sulkava | Puh. 015 471 054 | www.sulkavanapteekki.fi
Lääkekaappi (kartta nro 35)
Lohilahden Neste | Unioninraitti 2, Lohilahti | Puh. 015 673 171
Sulkavan Apteekin palvelupiste, josta voi ostaa tavallisimpia itsehoitolääkkeitä kuten
särky-, flunssa, - ja allergialääkkeitä sekä haavanhoitotuotteita ja perusvoiteita.

Taksi

(taajamakartta nro 21)
Kauppatie 1 | Takseja kirkonkylän alueella:
0400 150763/Päivi Liukko, 045 6034809/Sulkavan Taksipojat, 0400 557911/Kari Sinkkonen,
0400 652222/Heikki Ruottinen
Lohilahti: 0400 404020/Toni Pikkusilta

Palveluita
Elintarvikeliikkeet
S-market Sulkava (taajamakartta nro 14),
Alanteentie, Sulkava
Puh. 010 764 1080 (0,0835 €/puh.+ 0,1209 €/min)
S-market on nykyaikainen ja monipuolinen ruokakauppa, josta on helppo tehdä sekä päivittäiset että viikottaiset ostokset.
Tuotevalikoimastamme löytyy myös alueelliset
ja paikalliset tuotteet kauden mukaan.
Remontoidusta myymälässämme on myös
veikkauspiste ja AGA-kaasut.
K-market Wiljami (taajamakartta nro 13),
Alanteentie 38, Sulkava | Puh. 015 471 203
K-Market Wiljami palvelee teitä yli sadan
vuoden kauppiasperinteellä. Meiltä löytyvät
liha- ja kalapalvelutiskit, sekä paistamme
päivittäin uunituoretta leipää ja pullaa.
Suosimme myös lähituottajien tuotteita
myymälässämme.
Kyläkauppa Rissanen
Lohilahdentie 1910, Lohilahti
Puh. 015 673 174
Elintarvikkeet, kodintarvikkeet, paistopiste,
veikkauspiste, asiamiesposti.

Erikoisliikkeet
Alko (taajamakartta nro 13), Alanteentie 38,
Sulkava | Puh. 020 692 771
Sulkavan Verkko ja Paita
(taajamakartta nro 22, virastotalon alakerta)
Alanteentie 36, Sulkava | Puh. 015 676 232
verkkojapaita@gmail.com
Tuotteet ja palvelut: Asusteet, kalastustarvikkeet ja -luvat, Matkahuollon ja Postin palvelut,
paikalliset ompelutyöt, pesulan välityspalvelu
Taimin Kukkakulma ja Hautaustoimisto Ky
(taajamakartta nro 18, apteekin vieressä)
Kauppatie 4, Sulkava | Puh. 015-471707
taiminkukka@kyyhkynetti.fi
www.taiminkukkakulma.fi
Meiltä saat leikkokukat, ruukkukukat, Lapuan
Kankurien tekstiilit, koriste-esineitä, lyhtyjä,
kynttilät, ja lahjatavarat.
Myös hautausalan palvelut.

Lauran Ommellus Alanteentie 32, Sulkava
Puh. 040 715 7234 | www.lauranommellus.com
Laukut kassit ja vaatteiden valmistus, käsityömyymälä. Ompelua ja korjausompelua.
Marimekko Sulkava Pop Up
(taajamakartta nro 11)
Alanteentie 3, Sulkava | puh. 044-754 5070.
Avoinna kesäisin
Kästyöpuoti (taajamakartta nro 12)
Alanteentie 26, Sulkava | Puh. 044-962 2852.
Paikallisten käsityöläisten tuotteita.
Avoinna kesäisin.
Sulkavan Tv- ja Kodinkone T.Kemppinen
Alanteentie 32, Sulkava
Puh. 015-471190 tai 0400 650290
www.tvjakodinkonekemppinen.fi
Kodinkoneita, koneiden korjaus ja huolto
Hankkija Kisatie 11 C, Sulkava
Puh. 010 76 83740.
Halpalinna Alanteentie 15, Sulkava
Avoinna kesäisin. Puh. 045 328 8884
Sulkavan Valokuvaamo
Pengerkuja 5, Sulkava Puh. 015 471 208

Kirpputoreja
Ollinpolun kesäkirppis (taajamakartta nro 5),
Ollinpoku 2, Sulkava | puh. 050 593 9688
Kirppis VaKuTu (taajamakartta nro 29),
Kirkkotie 3, Sulkava | puh. 044 4175216

Hieronta
TerapiaSaimaa
Uitonrinne 18, Sulkava | Puh. 050 499 3317
www.terapiasaimaa.fi
Tmi Veli-Martti Lonka Pengerkuja 5, Sulkava
Puh. 0400 547 613
Hieronta ja jalkahoito Anne Ikonen
Pengerkuja 5 A 1, Sulkava | Puh. 040 5930 1416

Palveluita
Kauneudenhoito

Pankkiautomaatti

Tiian Jalkahoito ja Hyvinvointi
Tannilantie 95, Sulkava | Puh. 040 1669975
Jalkojen hoitoa, aroma- ja vyöhyketerapiaa

Otto+ automaatti (taajamakartta nro 13)
Alanteentie 38, Sulkava
K-market Wiljami rakennuksessa

Kauneushoitola Anisia Kosmetologi
Kauppatie 1, Sulkava | Puh. 050 521 9673
inka.iljin@gmail.com
www.kauneushoitolaanisia.fi
Monipuoliset kosmetologi palvelut: kasvohoidot,
käsihoidot, jalkahoidot, hemmottelevat hieronnat,
sokeroinnit ja meikkaukset.

Parturi-kampaamoja
Parturiliike Henna Pengerkuja 5, Sulkava
Puh. 015 471 683
Parturi-Kampaamo Mari Myllytie 16, Lohilahti
puh. 015 673 111
Parturi-Kampaamo Marke
Kauppatie 1, Sulkava | puh. 015 471 365
Parturi-Kampaamo Taikahius
Alanteentie 28, Sulkava | puh. 015 471 330
Parturi-kampaamo HiusWirta
Kauppatie 1, Sulkava | puh. 045 187 7183,
ajanvaraukset myös www.timma.fi/wirta

Huoltoasemia
Gasoline Lighthouse Oy (kartta nro 35)
Unioninraitti 2, Lohilahti | Puh. 015 673 171
Gulf Sulkava (taajamakartta nro 20)
Alanteentie 52 A, Sulkava | Puh. 050 4481 018
Polttoainejakelu, öljyt ja tarvikkeet, autojen pesu,
autojen ja peräkärryjen vuokraus, kahvila
Polttoainejakelupiste myös satamassa.

Autokorjaamoja

Auto- ja koneasennus Honkonen
Teollisuustie 8, Sulkava | Puh. 040 572 7715

Koirahoitolat
Koirahotelli Vartio
Tonnaanniementie 430, 58720 Kaartilankoski
Puh. 050 531 3905 | www.koirahotellivartio.fi
Koirien lomapaikka Sulkavan Partalansaaressa

Kirjastot
Sulkavan kirkonkylän kirjasto
(taajamakartta nro 25)
Etelätuvantie 1 | Puh. 044 417 5341
Kirjojen ja äänikirjojen lainaus, lehtilukusali,
internetyhteydet, etätyöpisteet,
liikuntavälineiden lainaus (tennis- ja sulkapallomailoja, kävelysauvoja, frisbeegolfkiekkoja,
lumikenkiä ja -sauvoja)
Lohilahden lainausasema
Lohirannantie 6 | Puh. 044 417 53 45
Lainausasema sijaitsee samassa kiinteistössä
kuin Lohilahden alakoulu.

Uimarannat

Lohilahti os. Tenniskentäntie
Sulkavan kirkonkylä os. Alanteentie 19
Myös lasten leikkikenttä

Liikunta
Liikuntahalli (taajamakartta nro 26)
Etelätuvantie 5, Sulkava
Kukkomäen ulkoliikunta-alue
Kisatie 11, Sulkava
- Valaistu kuntorata
- Kuntoportaat
- Ulkokuntosali
Tenniskenttä
Etelätuvantie 1, Sulkava ja
Tenniskentäntie, Lohilahti
Urheilukenttä
Urheilukentäntie, Sulkava

Koirapuisto

os. Haapakuja 5, Sulkava

Kahvilat, ravintolat, kioskit
Kahvila-Puoti Alina

Kahvila-Puoti Alina on viihtyisä pieni kahvila,
joka sijaitsee idyllisessä vanhassa puutalossa
rantakadun varrella, aivan Sulkavan keskustassa!

Puodista löytyy ostettavaa niin oman paikkakunnan kuin lähialueen yrittäjiltä

Kahvilasta saat paikan päällä valmistettuja
suolaisia ja makeita herkkuja, kahvia ja teetä sekä
virvokkeita. Kesäaikaan meiltä saat myös jäätelöä
ja talviaikaan tarjoamme lounasta.

• Suomen Savustuspelletti • Heikkilän Yrttitila

Suunnittelemme ja toteutamme toiveidenne
mukaiset tarjoilut myös erilaisiin tilaisuuksiin.

Mm: • Tuakon Takomo • Aapiste • Rapion Mylly
• Ullan luonnontuotteet
Tervetuloa!

KAHVILA-PUOTI ALINA
Alanteentie 28, 58700 Sulkava
(Taajamakartta nro 7)

+358 044 056 5677
www.kahvilapuotialina.fi
kahvila.alina@gmail.com
www.facebook.com/kahvilapuotialina

Kahvilat, ravintolat, kioskit
Kioski Alanteen Helmi

Kioski Alanteen Helmi on Sulkavan keskustassa, Uitonvirran rannassa. Kioskista asiantuntevat
veikkauspalvelut, myös toto-pelit.
Kioskin yhteydessä 3-kerroksinen kesäterassi,
jossa lisäksi anniskeluoikeudet. Terassi on
avoinna säiden salliessa.
Tervetuloa!

KIOSKI ALANTEEN HELMI
Alanteentie 17,
58700 Sulkava

(Taajamakartta nro 19)
Puh. 044-7205556

Kahvilat, ravintolat, kioskit
Motelli-Ravintola Muikkukukko

Motelli-ravintola Muikkukukko sijaitsee luonnonkauniin soutupitäjän, Sulkavan keskustassa.
Meillä on ravintolasalissa 85, baarissa 75, kabinetissa 45, terassilla 50 ja soututerassilla 100 asiakaspaikkaa. Ravintolan yhteydessä toimii ympärivuotisesti myös motelli.
Ravintolasta on saatavilla mm. a la carte -annoksia, pizzaa ja burgereita. Arkisin tarjolla myös
noutopöytälounas. Baarin puolelta meiltä löytyybiljardipöytä sekä Darts-taulu. Lisäksi vuokraamme asiakaskäyttöön ravintolan yhteydessä olevaa saunaa. Vuokraamme myös sähköavusteisia
Fatbike- polkupyöriä.
Lisäksi järjestämme ravintolassa asiakkaiden
toiveiden mukaisesti erilaisia kokouksia ja juhlia.
Meiltä löytyy myös catering-palveluja.

MOTELLI-RAVINTOLA
MUIKKUKUKKO
Alanteentie 40, 58700 Sulkava
(Taajamakartta nro 4)

Puh. 050-4790 808
mhikiinteistot@gmail.com

Kahvilat, ravintolat, kioskit
Kahvila-ravintola Pijot

Pijot on viihtyisä kahvila-ravintola Sulkavan
keskustassa. Saat meiltä maistuvan lounaan
joka päivä, makoisat leivonnaiset ja hyvät pizzat. Kesäisin myös viihtyisä terassi.
Tervetuloa!
Pitopalvelumme passaa ja palvelee tilauksesta
kaikki elämäsi juhlat,vietitpä niitä sitten meillä
tai muualla!
Nauti itse huoletta vieraittesi seurasta ja
anna meidän hoitaa ruuat, tarjoilut ja tiskit.

KAHVILA-RAVINTOLA
PIJOT
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
(Taajamakartta nro 8)
Puh. 041 3157681
pijotoy@gmail.com

Kahvilat, ravintolat, kioskit
Tiittalan kartanon Rantamakasiini
Aurinkoinen kesäterassi Sulkavan ytimessä Saimaan rannalla.
Makasiinilla voit nauttia kylmien juomien lisäksi hyvästä musiikista, muutaman kerran kesässä
myös livemusiikkia niin nuorempaan kuin van-

hempaankin makuun.
Tervetuloa nauttimaan kylmistä juomista tervantuoksuiselle terassille. Tiesithän, että meille
pääsee näppärästi myös veneellä!

TIITTALAN KARTANON
RANTAMAKASIINI
Alanteentie 13, 58700 Sulkava
(Taajamakartta nro 16)
Puh. 040 5686864

Tiittalan kartanon
juhlatilat ja
tilausravintola
Tiittalan kartanossa järjestämme juhlasi niin
isommalle, kuin pienemmällekin ryhmälle. Päärakennuksessa on 60-70 hengen juhlasali, joihin voi liittää erillisinä kabinetteinakin toimivat
isänän ja emännän huoneet. Yhteensä kartano
tarjoaa juhlatilat noin 150 hengelle. Puutarhassa on järjestetty kesäaikana 400 hengen juhlatilaisuuksia. Kartanon aitta toimii kesäravintolana
ja illanistujaispaikkana. Kartanolla on kesäaikaan
anniskeluoikeudet.

Rennommat ja vapaammat illanistujaiset järjestyvät Tiittalan kartanon pihapiirissä sijaitsevassa Willa Lähteessä. Willa on Tiittalan kartanon
kulttuurihistoriallisessa maisemissa sijaitseva,vuonna 2014 valmistunut edustustason huvila.
Ruokailua ajatellen Willan tilat ovat parhaimmillaan max. 15 hengen ryhmälle.
Kesällä Kartanolla on avoinna suosittu vohvelikahvila. Vuokraamme myös rantasaunaa.

TIITTALAN KARTANO
Kirkkotie 140, 58700 Sulkava
(Kartta nro 29)

Puh. 040 5686864
kartano@tiittalankartano.fi
www.tiittalankartano.fi

Kahvilat, ravintolat, kioskit
Art Deco Hotel and Restaurant
ART DECO HOTEL
AND RESTAURANT ja
VENEILYKESKUS KULKEMUS
Alanteentie 9, 58700 Sulkava

Tervetuloa remontoituun ja uudistuneeseen
Art Deco Hotel and Restaurant kahvilaravintolaan. (Ennen Ravintola Alanne).
Sijaitsemme Saimaan rannalla Alanteentien
mansardikattoisten rakennusten alueella ja
veneilykeskus Kulkemuksen yhteydessä.
Ravintolastamme saat á la carte annokset, pizzat
ja burgerit. Meiltä myös pitopalvelu ja catering
kaikkiin elämäsi juhliin ja tilaisuuksiin.

Veneilykeskus
Kulkemus
•
•
•
•
•
•

vierasvenesatama
venepaikkoja n. 45 kpl
jätehuolto
saunaosasto
suihkut ja wc:t
kesäkeittiö

• itsepalvelupesula
• matkaparkki
• polttoainetta
suoraan veneeseen DI ja B-98
• septityhjennys

(Taajamakartta nro 6)
www.artdecosulkava.fi
Puh: 040 513 1941
alannesulkava@gmail.com

Kahvilat, ravintolat, kioskit
Kahvila - Ravintola Majakka Lohilahti

TERVETULOA PALVELTAVAKSEMME!
Palveluihin kuuluu:
• Ravintola A - oikeuksin
• Lounas buffetpöydästä
• Pizzaa myös Take Away
• Hampurilais -, ranskalais - ja nuggetannoksia ym.

Löydät meidät kauniin Saimaan rannalta.

MAJAKKA LOHILAHTI
Unioninraitti 2, Lohilahti
(Kartta nro 35)
Puh. 015-673 171

Samassa kiinteistössä toimii
Gasoline Lighthouse Oy:
•P
 olttoaine jakelu
• Rakennustarvikkeita
• Metsästystarvikkeita
• Kalastustarvikkeita
• Autotarvikkeita
• Korjaamotoimintaa
• Matkahuoltopalvelu
• Apteekkipalvelu
•M
 aa - aines kuljetukset ja myynti
• Kaivurityöt
•T
 raktorityöt ym

Design NiinaMariia
Yhden naisen ompelimo Sulkavan Partalassa.
Uniikissa maalaismiljöössä vanhan vaaleanpunaisen kartanon toisessa päädyssä.
Ompelutyöt hääpuvuista penkin päällystykseen.
•
•
•
•

Mittatilaustyöt
Korjausompelu
Muodistukset
Sisustusompelut; verhojen-, tyynyjen-,
tuolinpäällisten ym ompelu
• Omien tuotteiden valmistus
• Yrityslahjojen valmistus

Design NiinaMariia
Partalantie 381 a, 58700 Sulkava
Puh 044-2566150 / Niina

Avoinna sopimuksen mukaan.
www.niinamariia.fi
Facebook: designniinamariia
Instagram: designniinamariia

Pieni Kartanopuoti
Avoinna vain kesällä!
Aukioloajat löytyvät: facebook.com/pienikartanopuoti tai https://niinamariia.fi
Pieni Kartanopuoti sijaitsee uniikissa maalaismiljöössä vanhan vaaleanpunaisen kartanon
toisessa päädyssä Design NiinaMariian ompelimon yhteydessä. Pienestä kartanopuodista löydät erilaisia suomalaisia Suomessa käsintehtyjä
tuotteita niin lahjaksi kuin omaksi iloksi. Valikoimassa ovat muun muassa peflettejä ja muita
saunatuotteita, piensarjoja trikoovaatteista,
kierrätysmateriaaleista valmistettuja laukkuja ja
meikkilaukkuja, valtavasti erilaisia korvakoruja
eri materiaaleista valmistettuna. Heinäkuussa
kartanon pihapiirissä on myös telttakahvio sään
salliessa. Tervetulloo kurkkoomaan tarjontaa!

Pieni Kartanopuoti
Partalantie 381 a,
58700 Sulkava
Puh 044-2566150 / Niina
Avoinna sopimuksen mukaan.

Tiittalan kartano

Kirkkotie 140, 58700 Sulkava
(Karttasivun nro 29)

Tiittalassa on viisi kahden hengen kartanohuonetta
päärakennuksen yläkerrassa. Huoneet kunnioittavat
kartanon historiaa ja tyyliä. Osassa huoneista on oma
kylpyhuone ja osassa jaetut kylpyhuonetilat ullakko
saunassamme.
Päärakennuksen yläkertaan on rakennettu noin 10
hengen ullakkosauna, joka tarjoaa mukavat tilat lep
poisan saunaillan viettoon.
Kartanon pihapiirin majoitustilat ovat Pehtorintupa
sekä Willa Lähde. Pehtorin tupa sijaitsee Pehtorin ta
lon toisessa päädyssä ja sinne on oma sisäänkäynti.
Willa Lähde 2014 valmistunut edustustason huvila.
Korkeatasoisen varustuksen omaavassa Willa Lähtees
sä on tilava saunaosasto, avarat oleskelutilat illanviet
toihin, pieniin perhejuhliin ja kokouksiin. Huvilassa on
majoitustilat kuudelle henkilölle sekä ryhmämajoitus
tilat 10 henkilölle.

6 kartanohuonetta

Yhteystiedot:
+358 40 568 6864
kartano@tiittalankartano.fi
www.tiittalankartano.com

KARTANOHUONEET
5 kpl 2 hh

PIHAPIIRIN
MAJOITUSTILAT

Pehtorintupa
Willa Lähde
+Willa Lähde ryhmämajoitus

Huvila Willa Lähde

4+1
6
10

Pehtorin tupa

Villa Kukkapää

Vekarantie 462, 58700 Sulkava
Suuri ja viihtyisä huvila Vilkaharjun ainutlaa
tuisissa maisemissa soveltuu suuremmallekin
perheelle, pienille ryhmille tai vaikka kahdelle
perheelle, jotka haluavat viettää lomaa yhdessä.
Villa Kukkapäässä on erityisen hienoa suu
ri saunarakennus Saimaan rannalla. Ranta
saunarakennuksessa on oma keittiö, oleskelu
tilaa ja mahdollisuus majoittua.
Suurella n. 2 ha:n tontilla on mm. ruohokenttä
pallopeleille. Ympärivuotiseen vuokraukseen
tarkoitettu huvila on kunnostettu v. 2012
vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Huvila: 10 hengelle, 250 m2, keittiö, lasten leikki
huone, kirjasto, olohuone, 5 makuuhuonetta,
2 wc, 2 suihkua. Hyvä varustelu.
Saunarakennus: n. 90 m2, keittonurkkaus,
oleskelu- ja ruokailutila 10 hengelle,
majoitustilat 4:lle, WC, kuivauskaappi, terassi,
saunassa Aitokiuas (puu ja sähkö).
Piha: 20 000 m2 puuaidattu tontti, 200 m omaa
rantaviivaa, hiekkaranta - sopii myös lapsiper
heille, laituri, huvimaja, grilli, nurmikenttä.

Yhteystiedot:
Pentti ja Kirsi Parkkinen
+358 400 312802 ja
+358 400 760448
info@villakukkapaa.fi
www.villakukkapaa.fi

VUOKRAMÖKKI
Huvila
10
Rantasaunarakennus 4

Ollinpolun Matkakoti

Ollinpolku 2, 58700 Sulkava
(Taajamakartta nro 5)

Ollinpolun Matkakoti sijaitsee keskellä Sulka
van kirkonkylää Uitonrinteessä.
Matkakoti on siisti ja viihtyisä yöpymispaikka,
jossa on
- viisi kappaletta kahden hengen huoneita ja
- yksi yhden hengen huone.
Jokaisessa huoneessa on jääkaappi. Asiakkai
den käytössä yläkerrassa on kaksi wc:tä, toi
sen yhteydessä suihku ja sauna.
Yläkerran pesutilojen yhteydessä oleva sauna
lämpiää sopimuksen mukaan. Pihasauna läm
piää tilauksesta, hinta 35 € / tunti.
Hinta sisältää majoituksen Matkakodissa (sis.
liinavaatteet ja pyyhkeet) sekä aamupalan.
Matkakodin keittiö on myös majoittujien käy
tössä, keittiöstä löytyy ruuanvalmistusastiat
ja -välineet, eli aamiaisen tai muun ruuan
valmistaminen itse on myös mahdollista.
Olohuoneessa on TV - tervetuloa katsomaan.
Terassikalusteet kesäaikaan sekä etu- että
takapihalla.

Yhteystiedot:
Marttiina Sihvola
+358 50 5939 688
ollinpolunmatkakoti@gmail.com
www.ollinpolunmatkakoti.fi

HUONEITA
5 kpl 2hh
1 kpl 1 hh

Matkakoti käy myös pidempiaikaiseen
majoittumiseen, kysy tarjous! Keikka
työntekijöitä meillä yöpyykin mukavasti
pitkin vuotta.
Pesula: Matkakodin pesulassa pesen
vesipesun kestävää pyykkiä, ei kuiten
kaan mattoja. Voit tuoda pyykkikorisi
pesulaan, ja valitset haluatko pyykeille
vain pesun vai myös kuivauksen ja vii
meistelyn. Varaukset ja tiedustelut puh
050-5939688 / Marttiina.

Art Deco Hotel and Restaurant

Alanteentie 9, 58700 Sulkava (Taajamakartta nro 6)
Art Deco Hotel and Restaurantin (ennen
Alanne) yläkerrassa sijaitsee 4 aistikkaasti
sisustettua ja uudistettua hotellihuonetta.
Suihku ja wc sijaitsevat aulatilassa, jossa
myöskin tv ja sohvaryhmä oleskelua varten.

Yhteystiedot:
Puh: 040 513 1941
alannesulkava@gmail.com
www.artdecosulkava.fi

HUONEITA
2 kpl 2 hh parivuoteella
2 kpl 2 hh erillis vuoteilla

Sorjosen lomamökit

Eerikkäläntie 201, 58700 Sulkava
(Karttasivun nro 24)

Jukanrannassa ja Tuulahduksessa on molemmissa
4 makuuhuonetta, joiden lisäksi yläkerran aulatiloissa on kummallakin mökillä 2 levitettävää
laverisänkyä sekä 2 1-hengen sänkyä. Ts. molem
Yhteystiedot:
mista löytyy 14 vuodepaikkaa. Mökeissä on
Tuula Sorjonen, +358 50 54 86 120
astianpesu- ja pyykinpesukoneet sekä wc:t.
sorjonen.tuula@gmail.com
Villa Tuulahduksessa on erillinen rantasauna ja
www.sorjosenlomamokit.fi
grillauspaikka sekä lapsiystävällinen tasainen
piha. Villa Tuulahdukseen ovat myös lemmikit
tervetulleita.
VUOKRAMÖKKEJÄ
Villa Jukanrannassa sauna sijaitsee mökin yhtey
dessä ja pihalla on tilava grillipaviljonki avattavine
ikkunoineen. Ei lemmikkieläimiä.
Villa Lillassa on 1 makuuhuone, jonka lisäksi
tupakeittiössä on levitettävä laverisohva.
Mökin pihapiirissä sijaitsee nukkuma-aitta,
jossa on 2 2-hengen huonetta sekä
ulkokäymälä. Ei lemmikkieläimiä.
Kaikilla mökeillämme on sähkölämmitys, oma
ranta ja laituri, oma vene, pihapelejä, muurikka,
polttopuut sekä siisti ja hoidettu ympäristö.

Villa Jukanranta
Villa Tuulahdus
Villa Lilla

14
14
6

Hukkasen Lomahuvilat

Kestikievarintie 72 58610 Telakanava
(Karttasivun nro 14)

Yhteystiedot:
Huvila sijaitsee Saimaan rannalla,
Tolvanselällä, loistavien kalavesien äärellä.
Myös marja- ja sienimetsät ihan vieressä.
Hepolahdessa on majoitustilat kuudelle
hengelle. Kolme mh, oh, keittiö, wc, pesu
huone ja sauna. Autokatos kahdelle autol
le. Rannalla lisäksi puulämmitteinen ranta
sauna. Soutuvene.
Lapsiystävällinen luonnonhiekkaranta.
www.huvila.net/699

Mari Hukkanen
+358 40 766 8952
maatilamatkailu.hukkanen@luukku.com

VUOKRAMÖKKEJÄ
Hepolahti

6

Lohikosken Mylly Oy

Myllytie 147, 58620 Lohilahti
(Karttasivun nro 10)

Lohikosken Mylly Oy ylläpitää Caravan-aluetta,
joka sijaitsee Sulkavan Lohilahdella kosken ää
ressä viihtyisässä maalaismaisemassa lähellä
Lohilahden kyläkeskusta.
Camping alue on pieni, viihtyisän rauhalli
nen omatoiminen alue, jonne kirjaudutaan
täyttämällä matkustajatiedot ja suorittamalla
hinnaston mukainen maksu tilisiirrolla. Yö
pymishinnasto on nähtävissä nettisivuilta ja
huoltorakennuksessa.
Alueelta löytyy huoltorakennus, jossa on
keittiö sekä pyykinpesukone. Alueella on sau
na, kaksi suihkua ja wc-tilat sekä nuotiopaikka.
Lähialueelta löytyy tenniskenttä, frisbeegolfrata ja uimaranta. Hienot maisemat ulkoiluun.
Lisätietoa kylän palveluista ja toiminnasta saa
tutustumalla kylän nettisivuihin www.lohilahti.
net tai FB-sivustoon Lohilahti Sulkavalla.

Yhteystiedot:
lohikoskenmyllycaravan@outlook.com
www.lohikoskenmylly.fi
Repo Esa +358 400 893 605
ketturepo@gmail.com

CARAVAN- JA
CAMPINGALUE

Motelli-ravintola Muikkukukko

Alanteentie 40, 58700 Sulkava
(Taajamakartassa nro 4)

Motelli sijaitsee luonnonkauniin soutu
pitäjän, Sulkavan, keskustassa Ravintola
Muikkukukon välittömässä läheisyydessä.
Motellissa on 10 kpl 2hh.
Huoneet ovat savuttomia.

Yhteystiedot:
Mhi-Kiinteistöt Oy/
Motelli-Ravintola Muikkukukko

Johanna Juuti
+358 50 4790808
ja +358 45 2263744
mhikiinteistot@gmail.com

MOTELLI
Motelli on aivan ravintola Muikkukukon
vieressä.

10 kpl 2 hh

Salmenahon Lomamökit

Virtasalmentie 60, 58700 Sulkava
(Karttasivun nro 23)

Mökit sijaitsevat kauniissa perinteisessä savo
laisessa maalaismaisemassa järven rannalla.
Jokaisella mökillä on omat saunat sekä veneet
kalastusta varten. Lähimaastot ovat loistavia
marjastukseen, sienestykseen tai muuten
luonnossa liikkumiseen.
Tarvittaessa vuokraamme kalastusvälineitä,
sähköperämoottoria, polkupyöriä, lumikenkiä,
potkukelkkoja sekä murtomaasuksia.

Yhteystiedot:
Taina Tiainen
+358 500 285 777
taina.ham@gmail.com
www.salmenahonlomamokit.com

VUOKRAMÖKKEJÄ
Siikajärvi-mökki
Kapeavesi-mökki
Rinnemökki
Niemenmökki

7
7
4+1
3+2

Laatulomat

Yhteystiedot:
Laatulomat
+358 400 357149
laatulomat@gmail.com

LaatuLomien ylellisillä ja kodikkailla
huviloilla ja huoneistoissa lomailet ja
rentoudut ympäri vuoden yksin, kaksin,
perheellä tai porukalla!
LaatuLomien keskeinen sijainti ItäSuomessa tarjoaa Sinulle monenlaista
lomatekemistä aivan lähialueilla:
monipuolista matkailutarjontaa,
paljon erilaisia kulttuuritapahtumia ja
monia harrastusmahdollisuuksia!
Kaikki huvilamme ovat omarantaisia,
niissä on laituri sekä vene käytössä.
Sydämellisesti tervetuloa lomailemaan
läheltä ja kaukaa!

www.laatulomat.fi

VUOKRAMÖKKEJÄ
Villa Huvikalliola
6+6
Villa Hyppykallio
4+4
Villa Muu
4+4
Villa Kukka
6+4
Villa Maaria
6+6
Villa Kupsala
12+3
Rauhala (kesäaikaan) 2

Vuokraamme
myös huoneistoja!

Rallin lomamökit

Sipilänmäentie 90, 58700 Sulkava
(Karttasivun nro 22)

Saimaan rannalla kolme ympärivuoden auki
olevaa hirsihuvilaa.
Sinkonlahti ja Veikkola on varustettu pääraken
nuksessa olevien sähkösaunojen lisäksi erillisillä
rantasauna rakennuksilla. Nämä kohteet 100
neliötä+ 25 neliötä rantasaunat. Lisäksi reilusti
terassitilaa.
Annikinniemi kohde sijaitsee niemen kärjessä.
Kohteen koko 60 neliötä. Nämä kohteet sijaitse
vat hyvien uisteluvesien ja Sulkavan Suursoutu
jen reitillä. Erinomaiset maastot marjastukseen
ja sienestykseen.
Muurainlahden pikkumökki Saimaan rannalla
2-3 hlö on käytössä kesäisin. Vääräjärven torp
pa+ saunarakennus ovat 70 neliötä+ 25 neliötä.
Kohde sijaitsee sisäjärven Vääräjärven rannalla.
Kohde on ainut mökki tällä järvellä. Sijaitsee
Puumalassa, Sulkavan kirkolta matkaa on noin
13 km.
Päivärinne omakotitalo 4mh, olohuone, keittiö,
puusauna, wc, suihku. Soveltuu erinomaisesti
työporukoille ympäri vuoden.

Yhteystiedot:
Kaisa Ralli +358 400 845 925 ja
Janne Eskelinen +358 400 745 735
kaisa.ralli@pp.inet.fi
www.rallinlomamokit.fi

VUOKRAMÖKKEJÄ

Sinkonlahti
Veikkola
Annikinniemi
Muurainlahti
Vääräjärven torppa
Päivärinne (ok-talo)

6+4
4+4
4+2
2-3
4+4
8+2

Sulkavan Oravanpesät

Kalajärventie 13, 58700 SULKAVA
(Karttasivun nro 28)

Oravanpesillä on viisi 4 hengen kevythirsistä
12 neliön mökkiä sekä yksi kahden hengen
kelomökki. Vakiovarusteina mökeissä on kah
vinkeitin, jääkaappi ja pienimuotoinen astias
to. Mökkien välittömästä läheisyydestä löytyy
juomavesipiste, hirsinen keittolaavu, josta löytyy
kaasuhella, kattiloita ja pannuja. Alueella sijait
see myös avogrillikatos ja savusauna.
Telttailu ja asuntovaunu/auto alueella on mah
dollista maksusta.
Järjestämme täyden palvelun melontapaketteja
yksityisille ja ryhmille. Melontavälineinä voi olla
intiaanikanootti, tai yksikkö- tai kaksikkokajakki.

Yhteystiedot:
Pasi Vironen
+358 50 340 1943
pasi.vironen@oravanpesat.fi
www.oravanpesat.fi

KEVYTHIRSIMÖKKEJÄ
5 kpl 4 hh

HIRSIMÖKKI
Piilopirtti

6

Partalansaaren lomakoti

Hirviniementie 5,
58720 Kaartilankoski (Karttasivun nro 13)

Yhteystiedot:

Huone- ja mökkimajoitusta Saarijärven rannalla
rehevän luonnon keskellä.

Arja Schenkwein
+358 (0)50 581 7460

Entisessä koulurakennuksessa museokahvila
ja ”mummon kamari”, jotka ovat yleisölle auki
tilauksesta.
Saimaan rannalla sijaitseva hirsitalo, Tetrilahti
on vuokrattavissa ympäri vuoden. Rantamökki,
Luhtimökki ja Rinnemökki ovat vuokrattavissa
kesäisin.

Sarsuinmäen tykkipatterit 600 metriä
koulurakennuksista.
Mummon kamari
avoinna tilauksesta.

partalansaarenlomakoti@gmail.com
www.partalansaarenlomakoti.fi

VUOKRAMÖKKEJÄ
Tetrilahti
Rantamökki
Luhtimökki
Rinnemökki

6
4
4
4

Hakulisen lomamökit

Saajuuntie 106, 58720 Kaartilankoski
(Karttasivun nro 27)

Viisi sähköistettyä 2-6 hengen lomamökkiä
sijaitsevat Partalansaarella noin 13 km Sulka
valta ja 50 kilometrin päästä Savonlinnasta.
Kaikissa mökeissä on sauna, soutuvene ja
uimaranta. Lomamökit sijaitsevat rauhallisel
la paikalla, noin 200 metrin välein toisistaan.
Tule soutelemaan, uimaan puhtaassa vedes
sä, nauttimaan luonnon rauhasta ja lintujen
laulusta. Sieni- ja marjametsät ovat lähellä.
Tervetuloa vieraaksemme. Tule ja viihdy!

Yhteystiedot:
Hakulisen lomamökit
+358 (0)40 725 8740
www.hakulinen.net

VUOKRAMÖKKEJÄ
Mökki 1
Mökki 2
Mökki 3
Mökki 4
Mökki 5

2-4
2-4
4-6
4-6
2-4

Kaartilankosken kylätalo

Auvilantie 41, 58720 Kaartilankoski
Kaartilankosken entinen kyläkoulu toimii ny
kyisin Partalansaarelaisten omana kylätalona.
Kaartilankosken kiinteistö Oy vuokraa tiloja
erilaisiin tapahtumiin, kuten juhliin, näyttelyihin,
leireille ja majoitukseen.
Rakennuksessa on kaksi isoa huonetta, 1 pieni
huone ja tilava aula. Alakerrassa on tilava sau
na. Kiinteistö sijaitsee Kulkemus-järven rannalla.
Rannassa on nuotiopaikka.
Tilavuokrauksen lisäksi on mahdollista tilata
myös aamiais- ja ruokapalveluja.

Lisätiedot ja varaukset:
+358 50 341 9671,
+358 44 331 3365 tai
+358 400 845 925

Uitonrinteen puutalomiljöö
Sulkavan keskustassa oleva Saimaan rannan
ja Mikkolantien välinen alue on valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu ympäristö ja matkailunähtävyys. Alueella on useita mansardikattoisia
rakennuksia ja perinteisiä pihapiirejä. Siellä si-

jaitsevat myös tärkeät matkailuun liittyvät kohteet: soutustadion, veneilykeskus Kulkemus, satama, Kahvila-Puoti Alina sekä kesäisin avoinna
olevat paikallisia käsitöitä myyvä Kästyöpuoti ja
Marimekon Pop Up myymälä.

Alanteentien kävelyreitti
Sulkavan keskustassa
Uitonrinteen puutalomiljöön alueella sijaitseva Alanteentien kävelyreitti on mainio tapa tutustua paikalliseen historiaan ja kulttuuriin. Uitonvirran sillalta laivarantaan menevä tie oli aikoinaan
paikkakunnan vilkkain kauppatie.
Saimaan rannan tuntumassa kulkevan kävelyreitin varrella on 1800-luvun lopulta peräisin
olevia mansardikattoisia kaupparakennuksia.
Kirkonkylän laivalaituri oli vilkas satamapaikka,
jonne laivat toivat matkailijoita ja kauppatavaraa
aina Viipurista ja Pietarista saakka.
Kävelyreitti alkaa Uitonvirran sillalta Sulkavan
keskustasta. Reittikartta löytyy punaisesta postilaatikosta Halpalinna takana olevan parkkipaikan

luota ja reitin varrella olevat tarinat voi lukea älypuhelimissa toimivilla QR-koodeilla.
Huomiothan kulkiessa, että suurin osa reitin
varrella olevista taloista on yksityisomistuksessa.

ALANTEENTIEN
KÄVELYREITTI
(taajamakartta nro 2)
Lisätietoa kävelyreitistä:
www.visitsulkava.fi

Sulkavan soutustadion
Sulkava on tullut tunnetuksi suursouduista.
Jo vuodesta 1968 järjestetty soututapahtuma
kerää vuosittain tuhansia soudunystäviä paikkakunnalle heinäkuun toisena viikonvaihteena.
Sulkavan soutustadion on soutujen ja monen
muunkin tapahtuman keskipiste. Se on myös
loistava juhlien pitopaikka Saimaan rannan tuntumassa.

SOUTUSTADION
(taajamakartta nro 3)
Osoite: Alanteentie 1

Kuva: Juhani Kosonen

Sulkavan suursoutupatsas
SOUTUPATSAS

Sulkavan torialueella
Torin laidalla oleva suursoutupatsas paljastettiin vuonna 2007
Sulkavan soutujen 40-vuotisjuhlan
kunniaksi. Sulkavalaisesta Amadeus-kivestä veistetyn patsaan on
suunnitellut
paikkakuntalainen
taidemaalari Olavi Uusitalo ja sen
on veistänyt kuvanveistäjä Heikki
Räsänen.

Sulkavan kirkko
SULKAVAN
KIRKKO

(taajamakartta nro 1)
Osoite:
Kirkkotie 1, Sulkava

Sulkavan kirkot ovat aina sijainneet samalla
alueella, keskellä kylää. Kirkon sijainti Saimaan
rannalla on luonteva paikka, ottaen huomioon,
että merkittävä osa seurakuntalaisista on saapunut kirkkoon vesiteitse. Vanhin tiedossa oleva
kirkko on rakennettu 1653 ja seuraava valmistui
1753. Tämä toinen kirkko toimi molemman puoleisten pitäjäläisten kirkkona, kun Turun rauhan
aikaan Ruotsin että Venäjän raja jakoi Sulkavan
asukkaat kahden valtakunnan alaisuuteen.
Kolmas eli nykyinen kirkko on rakennettu
1822 italialaissyntyisen valtionarkkitehti Charles
Bassin suunnitelmien perustella. Uusi kirkko tarvittiin, koska pitäjän väkiluku kasvoi ja edellinen
kirkko kävi liian pieneksi. Nykyiseen kirkkoon
mahtuu 1000 sanankuulijaa.
Kirkon erikoisuutena ovat kiinteiksi sorvatut

Kellotapuli
Kellotapuli on tiettävästi Sulkavan vanhin säilynyt rakennus. Kirkon vieressä sijaitseva kellotapuli on nykyistä kirkkoa vanhempi, jo edellisen
kirkon aikana rakennettu. Sen rakennusvuodeksi
mainitaan v. 1770. Kirkonkellot uusittiin 1810-luvulla.
Kellotapuli uudistettiin vuonna 1847 korjausten yhteydessä, jolloin se sai kahdeksankulmaisen muotonsa ja paanukaton.
Kellotapulissa järjestetään vuosittain vaihtuvia, eri taiteilijoiden näyttelyitä heinäkuussa.

kynttilänjalat. Samoin huomiota herättää lukkarinpönttö, josta lukkari johti seurakunnan kirkkoveisuuta vuoteen 1892 saakka. Samana vuonna kirkkoon saatiin ensimmäiset urut. Nykyiset,
33-äänikertaiset mekaaniset urut, ovat vuodelta
1964.
Kirkon alttariseinää koristaa kolmen alttaritaulun sarja. Kaksi suurinta ovat 1850-luvun tienoilla tuntemattoman venäläisen maalaamia jäljennöksiä: espanjalaisen mestari Murillon Pyhä
Perhe ja Leonardo da Vincin Pyhä ehtoollinen.
Kirkon kaunis messinkikruunu lienee sotasaalista ja kuparinen tinattu kastemalja on v. 1753
kirkon peruja.
Kirkkoon pääsee pyörätuolilla parkkipaikan
puoleisesta ovesta.

Sulkavan kirkkomaalla
sijaitsevat muistomerkit
Hautakammio

KIRKKOMAAN
MUISTOMERKIT

Ennen vuotta 1822 kirkon alle haudattiin paikalliset arvohenkilöt. Rakennettaessa nykyistä
kirkkoa, haudat siirrettiin kirkon vieressä sijaitsevaan 8-kulmaiseen hautakammioon, joka on
rakennettu entisen, poispuretun, kirkon hirsistä.
Hautakammiossa ovat mm. Ehnroos- ja Pistolekors – sukujen haudat.

(taajamakartta nro 1)

Menneiden
sukupolvien
muistomerkki.

Menneiden sukupolvien
muistomerkki

Sankarivainajien muistomerkki.

Sankarivainajien muistomerkki

Kirkon viereen on pystytetty muistomerkki
kunnioittamaan menneitä sukupolvia. Sitä varten tuotiin kiviä jokaisesta 37 Sulkavan kylästä.
Muistomerkki paljastettiin 1972, kirkon 150-vuotisjuhlan yhteydessä. Muistomerkin kohdalla sijaitsivat Sulkavan aikaisemmat vuosina 1653 ja
1753 rakennetut kirkot.

Kirkkotarhassa sijaitseva patsas on kunnianosoitus Vapaus-, Talvi- ja Jatkosodan sankarivainajille. Ilmari Wirkkalan vuonna 1921 suunnittelema patsas pystytettiin alun perin vain
valkoisten puolen uhrien muistoksi. Muistomerkin eteen lisättiin v. 1948 Talvi- ja Jatkosodan
sankankarivainajien nimilaatta ja 1990-luvulla
siihen liitettiin myös kansalaissodan punaisten
uhrien muistokivi.

Elfsborgin rykmentin muistomerkki

Muistomerkki on pystytetty Kustaa III:n sodassa, vuosina 1788-1790, kaatuneiden Elfsborgin
rykmentin sotilaiden kunniaksi. Muistomerkin
pystytti v. 1936 kuninkaallinen Elfsborgin rykmentti.

Elfsborgin
rykmentin
muistomerkki.

Nimineuvos Kaarlo
Hämäläisen patsas (1879-1951)
NIMINEUVOS
KAARLO
HÄMÄLÄISEN
PATSAS

(taajamakartta nro 25)
Osoite: Etelätuvantie 1

Sulkavan kirjaston edessä sijaitseva muistopatsas on pystytetty paikallisen merkkihenkilön, Nimineuvos
Kaarlo Hämäläisen, kunniaksi.
Nimineuvos Kaarlo Hämäläinen
(1879-1951) omistautui Sulkavan
menneisyyden ja kulttuuriperinteen
keräämiseen. Hän keräsi yhteensä
noin 3000 esinettä, joista varhaisimmat olivat peräisin kivikaudelta. Osan
keräämistään esineistä hän toimitti Savonlinnan museoon ja Suomen
kansallismuseoon.
Hämäläisen aktiivisen toiminnan
ansiosta Sulkavalle perustettiin Savupirttimuseo, Linnavuoresta tuli luonnonsuojelualue ja Sairalanmäelle pystytettiin muistomerkki Kustaan III:n
sodassa kuolleiden muistoksi.
Nimineuvoksen ansiot kulttuuriperinteen ja historian tallentamisessa
olivat niin mittavat, että viimeisinä
vuosina hän nautti eläkettä sekä kunnalta että valtiolta.
Telataipaleen Hämäläiset -sukuseuran toimesta pystytetty muistomerkki
paljastettiin 2011, tasan 60 vuotta nimineuvoksen kuoleman jälkeen.

Linnavuori

Sulkavan Pisamalahden linnavuori on yksi Suomen mahtavimmista linnavuorista. Vuoren laelle
vievät kapeat portaat ja siellä aukeavat upeat
maisemat Saimaan yli. Maisemaa katsellessa voi
aistia paikan tuhatvuotisen historian. Kansan
tarinan mukaan vuorta on aikoinaan käytetty
turvapaikkana vihollisten hyökkäyksiä vastaan.
Juuri tällä samalla paikalla on aikoinaan saattanut seisoa vartiomies, joka on huolestuneena
seurannut vihollisen lähestymistä.
Maisemia kannattaa ihailla myös jyrkänteen
juurella, koska lähes pystysuoraan, 55 metrin
korkeuteen veden pinnasta, kohoava vuori on

LINNAVUORI (kartta nro 1)
Osoite: Linnavuorentie 306
Vierasvenelaiturin koordinaatit:
61°45’2″ N, 28°19’3″ E

vaikuttavan näköinen ja ranta on täynnä valtavia
siirtolohkareita.
Alueella on retkisatama, grillipaikka ja wc.
Linnavuori sijaitsee noin 5 km Sulkavan kirkolta Partalansaarelle päin.

Partalansaaren tarinakartta

Partalansaaren ympäri kiertäminen on aikamatka seudun historiaan. Reitin varrella on monenlaista nähtävää ja tarinakartan avulla saaren
historia herää eloon ja saarta asuttaneiden tarinat vievät kulkijan eri aikakausille.
Näillä vesillä jo muinaiset eränkävijät soutelivat pyyntimatkoillaan jättäen jälkensä paikkojen
nimistöön. Aikojen saatossa myös valtakunnan
raja on kulkenut Lepistönselkää pitkin.
Karttaan on tarinoiden lisäksi merkitty nähtävyydet ja nuotiopaikat, joten matkalle kannattaa
varata mukaan eväät, joita voi nauttia rantakalliolla Saimaan upeissa maisemissa.
Partalansaaren tarinakartan tarinat on kerätty Visit
Sulkava Leader-hankkeen aikana vuosina 2016-2019.

Karjulanmäen Kivikirkko
KARJULANMÄEN
KIVIKIRKKO

Osoite: Huosiorannantie.
Kivikirkolle on opastus Saarentieltä.
Koordinaatit:
lat 61°41.13 lon 28°16.18
Kivikirkko on suuri siirtolohkare, jonka jääkauden aikainen mannerjää kuljetti Karjulanmäelle.
Siirtolohkare on ollut yhtä kiveä, mutta haljetessaan siihen on syntynyt avoin, hallimainen
tila.
Siirtolohkareen kärki ulottuu noin 15 metrin
korkeuteen ja sen hallimaisen tilan sisään mahtuu toistakymmentä henkilöä, jonka takia sitä
alettiin kutsua ”kivikirkoksi”.
Sota-aikana kiveä on käytetty piilopaikkana
ja perimätiedon mukaan siellä on aikoinaan
suoritettu myös auringonpalvonta-rituaaleja.
Kivikirkosta on löytynyt neliömetrin kokoinen
punamulta-alue, joka viittaisi muinaisiin kalliomaalauksiin.

Julunkiven siirtolohkare
Julunkiven siirtolohkare Lohilahdella on suosittu nähtävyys ja retkeilykohde. Se on yksi Suomen
suurimmista siirtolohkareista. Vanhojen metsien
suojelualueella sijaitsevan lohkareen korkeus on
12,5 metriä ja ympärysmitta on 60 metriä. Siirtolohkareen lipan alla on nuotiopaikka.

JULUNKIVEN
SIIRTOLOHKARE

Koordinaatit:
lat 61°36.22 lon 28°52.89

Salpalinja
Salpalinja on 1 200 kilometrin pituinen puolustuslinja, joka rakennettiin vuosina 1940-41 ja
1944 Suomen itärajan puolustamiseksi. Se on yhä Suomen historian suurin rakennustyömaa.
Keväällä 1941 sitä tekemässä oli enimmillään 35 000 miestä.
Salpalinjalla ei koskaan taisteltu, koska Neuvostoliiton hyökkäys saatiin pysäytetyksi ennen
linjaa. Sulkavalla Salpalinjan kohteisiin voi tutustua mm. seuraavissa kohteissa:

Sarsuinmäen
tykkipatteri ja
museotykki
Partalansaaren Sarsuinmäellä sijaitsevat tykkipatterit ovat osa Salpalinjaa ja ne on rakennettu välirauhanaikaan vuonna 1940. Avoin, korkea
mäenlaki oli tykeille hyvä asemapaikka koska
näin pystyttiin turvaamaan sotilaallisesti tärkeät
kohteet. Sarsuinmäen tykkipatteri oli valmistuttuaan Suomen 30. linnoitustykistöpatteri.
Ranskalaisen Canet-merkkisen tykin putken
pituus on noin 7 metriä. Tykkien kantama oli
21 kilometriä ja sillä olisi pystytty turvaamaan
koko nykyinen Sulkavan soutujen reitti. Sarsuinmäellä suoritettiin tykkien koelaukaukset, mutta
varsinaiseen toimintaan tykit eivät tällä paikalla

SARSUINMÄEN TYKKIPATTERI (kartta nro 6)
Osoite: Hirviniementie

joutuneet. Jatkosodan alkamisen jälkeen tykit
siirrettiin lähemmäksi rintamaa.
Vuonna 1994 Sarsuinmäelle saatiin museotykki nähtävyydeksi. Se on samanlainen kuin tykki,
jolla koelaukaukset aikoinaan suoritettiin.

Vilkaharjun panssariesteet ja
Salpalinjan muistomerkki

VILKAHARJUN
PANSSARIESTEET
Osoite: Vekarantie

Vilkaharjun panssariesteet rakensivat välirauhan aikaan talvella 1940 lähinnä paikkakuntalaisista ja talvisodan siirtolaisista koottu työkomppania. Kivet hankittiin lähikankailta ja ajettiin
paikalle hevosilla.
Sulkavan reserviupseerit pystyttivät Salpalinjan muistomerkin kesällä 2017, kun itsenäinen
Suomi täytti 100 vuotta. Aloitteen muistomerkin
pystyttämiseen teki kesäsulkavalainen sotaveteraani Mauri Maunula. Muistomerkki on luonnonkivi, johon on kiinnitetty seppämestari Jarkko Kaartilanmäen tekemä Salpalinja-merkki.

Kustaa III:n sodan
aikaiset muistomerkit
Sairalanmäen sotilashaudat Siikakoskella
Sairalanmäen sotilashaudat olivat Kustaa III:n
Venäjänsodan (1788-90) aikaan käytössä oleva hautausmaa, johon haudattiin Siikakoskella
1789 käydyssä taistelussa kaatuneita sotilaita.
Tarinan mukaan taistelu mäellä oli niin ankara, että vielä seuraavana päivänä polulla kävel-

Porilaisten
hautamuistomerkki
Kustaa III:n sotien aikaan kaatuneiden Elfsborgin rykmentin sotilaiden muistoristi sijaitsee Sulkavan kunnan Halttulan kylällä. Tälle alueelle on
haudattu sodan haavoihin ja tauteihin kuolleet
sotilaat. Nimineuvos Kaarlo Hämäläinen pystytti
hautakummun vuonna 1934 Halttulan kyläläisten kanssa. Kummun päälle Sulkavan Lions Club

SAIRALANMÄEN SOTILASHAUDAT (kartta nro 4)
leiden jalat kastuivat kaatuneiden vereen. Perimätiedon mukaan Sairalanmäelle on haudattu
303 sotilasta sekä nainen ja lapsi.
Sairalanmäki sijaitsee noin 17 kilometriä Sulkavan keskustasta Puumalaan päin.

PORILAISTEN HAUTAMUISTOMERKKI
Osoite: Halttulantie
(kartta nro 5)

pystytti kuparisen ristin. Ristin paljastustilaisuus
oli 19.6.1966.
Sulkavan kirkonkylältä matkaa muistoristille
on n. 18 km.

Lohikosken kirkko
LOHIKOSKEN KIRKKO
(kartta nro 7)
Osoite: Kappelitie 12,
Lohilahti

Sulkavan seurakunnan toinen kirkko
sijaitsee Lohikoskella. Korkealle mäelle
vuonna 1934 rakennettu kirkko on arkkitehti Ilmari Wirkkalan suunnittelema. Hänen käsialaansa on myös alttaritaulu ja
lehterin kaiteen maalaukset. Saarnatuolin puuveistoksen on tehnyt akateemikko
Tapio Wirkkala. Kirkkoon mahtuu noin
250 ihmistä.
Kirkossa järjestetään jumalanpalvelus
noin kerran kuussa ja kirkollisina pyhinä.
Kirkon sisätiloihin pääsee tutustumaan
kesäisin hautausmaan puutarhatyöntekijöiden työaikoina.

Markan muistomerkki
MARKAN MUISTOMERKKI
Lohilahden tori

Markan muistomerkki paljastettiin vuonna
2001, kun Suomi siirtyi Euro-aikaan. Suomen
oman rahan, markan, lisäksi teos kunnioittaa
suomaista työtä. Muistomerkissä on huomioitu
Lohikosken kylää ja kyläläisten elämää koskevat
elementit: työ, puu, vesi ja vesiliikenne. Teoksen
luomisessa on käytetty mm. vanhan hinaajan
potkurinlapaa, ankkuria, puomikairan teriä ja jalustaan on muurattu markan kolikko.
Lohilahden torilla sijaitseva muistomerkki on
Lohilahden kyläyhdistyksen rakennuttama, silloisen puheenjohtajan, Osmo Sinkkosen, suunnittelema ja kuopiolaisen taiteilijan Mika Minkkisen
toteuttama.

Telataipaleen kanava

Historiallinen matkailukohde vie
1700-luvun tunnelmiin
Telataipaleen kanava on yksi neljästä venäläisen kenraalin, Aleksandr Suvorovin, johdolla rakennetuista kanavista. Kanavien tarkoituksena
oli turvata rakennustarvikkeiden kuljettaminen
ja venäläisten armeijan matkat Lappeenrannasta Olavinlinnaan. Kanavan rakensivat venäläiset
sotilaat 1790-luvulla, jolloin Ruotsi-Suomen ja
Venäjän raja kulki Sulkavalla, läheisessä Vekaransalmessa. Suvorovin kanavat ovat Suomen
vanhimmat kanavat ja 200 metriä pitkä Telataipaleen kanava on niistä suurin.
Telataipaleen kanavalle pääsee tutustumaan
sekä maanteitse että vesitse. Veneilijöitä varten
kanavan pohjoispäässä on laiturit joihin voi kiinnittyä suurillakin aluksilla. Huomioithan kuitenkin, että Telataipaleen kanavassa ei kulje vesiväylää ja vesiliikennettä kanavassa rajoittaa sen
ylitse kulkeva maantie.
Kanavan läheisyydessä olevalla levikkeellä on
infotaulu, jossa kerrotaan kanavan historiasta.

TELATAIPALEEN KANAVA
(kartta nro 8)

Vilkaharjun luontopolku

Vilkaharjulla, noin viisi kilometriä Sulkavan
keskustasta, sijaitsee kaksiosainen luontopolku, jonka kummatkin osat voi kiertää erikseen.
Luontopolun varrella olevat infotaulut kertovat
miten metsä on näytellyt tärkeää osaa sulkavalaisten elämässä ja tuonut toimeentulon sukupolvesta toiseen.
Lyhyemmän reitin pituus on 3,1 kilometriä ja
sen varrella on kivikautinen asuinpaikka, kirkasvetinen Pöllälampi sekä Salpalinjan puolustuslinnoitukseen kuuluvat panssarieste ja taisteluhauta.
Pidempi reitti on 3,6 kilometriä ja kulkee osittain Saimaan kallioisella rannalla. Sen varrelta
löytyvät yksi Suomen suurimpiin lukeutuva siirtolohkare, vanha tervahauta sekä laavu ja tulipaikka, jossa voi nauttia retkieväitä.

2-OSAINEN VILKAHARJUN LUONTOPOLKU
(kartta nro 2)

Polut, jotka kulkevat luonnonsuojelualueella upeassa harjumaisemassa ovat viitoitettu ja
merkitty keltaisin merkein.
Lisätietoa: www.visitsulkava.fi
Luontopolun varrella olevien taulujen historia
on kerätty Visit Sulkava- Leader hankkeen
aikana vuosina 2016-2019.

Frisbeegolf
Frisbeegolf on supersuosittu ja hauska harrastus. Sulkavalla on kaksi frisbeegolfrataa. Kirkonkylän rata sijaitsee kirjaston ja liikuntahallin
lähimaastossa. Se on 18-väyläinen metsärata,
jonka luokitus on A3. Pituutta radalla on noin
2000 metriä.
Toinen frisbeegolfrata sijaitsee Lohilahden
keskustan tuntumassa. Tämä yhdeksän korinen
reitti on taitavien heittäjien suosiossa.
Pelaaminen kummallakin radalla on ilmaista.
Kirkonkylässä kiekkoja voi vuokrata kirjastosta
sekä TV ja Kodinkone T.Kemppiseltä, josta kiekkoja voi myös ostaa. Lohilahdella kiekkoja myy torin
laidalla sijaitseva kahvila (avoinna kesäaikaan).

SULKAVAN KIRKONKYLÄN
FRISBEEGOLFRATA
(taajamakartta 26)
Lähtöpiste: Etelätuvantie 4

LOHILAHDEN
FRISBEEGOLFRATA
Lähtöpiste: Lohirannantie 6

Säännöt lyhyesti:
1. 	Pelin tarkoituksena on saada Frisbee mahdollisimman pienellä heittomäärällä aloituspaikasta maalikoriin.

3. 	Frisbeen irrottua kädestä, heiton saa astua yli.
10 metriä tai lähempää suoritettu heitto on
putti. Sitä ei saa astua yli.

2. 	Avausheiton jälkeen kauimpana korista oleva
pelaaja jatkaa ensimmäisenä. Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen
heitto pysähtyi. Pelaaja heittää niin monta
kertaa, kunnes Frisbee on maalikorissa.

4. 	
Väylä on pelattu loppuun, kun Frisbee on
maalikorissa.
5. 	Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä määrällä heittoja.

Oravareitti

Upean, perhemelontaan soveltuvan reitin yhteispituus on 57
km, jonka melomiseen kannattaa varata kaksi, kolme päivää. Reitin lähtöpiste on Juva Campingillä ja päätepiste Sulkavalla, Veneilykeskus Kulkemuksen rannassa. Meloa voi myös tietyn, lyhyemmän
osan reitistä.
Oravareitti on Suomen ensimmäinen biologisesti tutkittu, maastoon merkitty vesiluontopolku. Reitin varrelta löytyy alueen luonnosta kertovia opastauluja, jotka ovat nähtävissä kanootista käsin.

ORAVAREITTI
www.oravareitti.fi

Kanoottien ja
kajakkien vuokraus:
Sulkavan Oravanpesät:
Kalajärventie 13, Sulkava
Puh. 0400 938 076

Oravareitin karttaa (10 €)
myyvät Sulkavalla:
Sulkavan matkailuinfo
Alanteentie 28 ja
Sulkavan Oravanpesät
Kalajärventie 13

Muistathan varmistaa reitin vesitilanteen ennen
melomaan lähtöä

Kalastus- ja veneretket

Vetouistelureissut

Saimaa tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kalastuksesta kiinnostuneille. Maisemat ovat henkeäsalpaavat ja kalakanta on runsas. Kokenut ja
ammattitaitoinen opas pitää jokaisen kalastajan
ajan tasalla ja neuvoo parhaimmat tekniikat kalojen narraamiseen!
Tule uistelemaan kaveriporukassa tai vaikkapa työhyvinvointiaktiviteettina.

Veneretket Saimaalle

Veneretki Saimaalla on ainutlaatuinen elämys, joka jää varmasti kesän ikimuistoisimmaksi
reissuksi. Reissun voi tehdä etsimään saimaannorppia tai vaikkapa tutkimaan Saimaalla sijaitsevia sota-aikaisia bunkkereita. Tai miten olisi
romanttinen veneajelu Saimaan sydämessä Pihlajavedellä?

SAIMAA DREAMS

Opas Matti Huopalainen
Varaukset ja tiedustelut
puh. 0505387136
www.saimaadreams.fi

Risteilyjä Saimaalla
Varkaus-Järvisydän
Lähde viettämään mukavaa päivää risteillen
Järvisydämeen. Risteily lähtee Navitaksen
rannasta. Risteilyaika n. 3 h.
Laivalla on kahvio. Paluukuljetus bussilla

Maisemaristeilyt
Reittiliikenne

Hotel & Spa Resort Järvisydämessä
Lähde nauttimaan järviluonnosta ja Linnansaaren kansallispuiston maisemista Järvisydämen
lähivesille. Risteilyn kesto 1,5 h.

Laivalla on kahvio anniskeluoikeuksilla
Savonlinna - Järvisydän
Risteilyreitti kulkee kauniissa saaristossa
saimaannorpan asuinvesillä.
Rentoudu kylpylässä ja aikaa jää myös ruokailuun. Paluukuljetus bussilla

Blue Lake Cruises Oy
www.risteilytsaimaalla.fi
www.bluelakecruises.fi
info@bluelakecruises.fi
gsm: 044 5173 040

Maisemaristeilyt- Tilausristeilyt-Teemaristeilyt

Savonlinnan eteläinen saaristo
m/s Elviira
Kesto n. 1 h 5 min. Lähdöt 1,5 h välein

Kaupungin ympäri m/s IEVA
Kesto n. 1 h. Lähdöt 1,5 h välein.

Risteilyllä voit ihastella mm. ylvästä Olavinlinnaa, kaupungin keskellä olevaa Kasinonsaarten
kallioista maisemaa sekä sisävesien ainoaa ympärivuotisesti toimivaa Laitaatsillan telakkaa ja
saattaapa norppakin jollain kalliolla köllötellä.
Maisemaristeilyillä on reittiselostus suomeksi,
englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Lisäksi paljon teemaristeilyjä
mm. Ysäriristeily, Heviristeily, Sienestysristeily,
Saaristoristeily Savonlinnasta Sulkavalle.
Katso lisää
www.savonlinnaristeilyt.fi/kesan-teemaristeilyt/

Savonlinna-Risteilyt
www.savonlinnaristeilyt.fi
info@savonlinnaristeilyt.fi
gsm: 050 5173030

Välinevuokraus

Fatbike
Sähköavusteinen fatbike on tehty ajamiseen vaativassa maastossa. Se on kevyempi ajaa kuin mitä
ulkonäkö antaa olettaa.
Fatbikella on loistava ajaa talvisissa olosuhteissa
ja pehmeämmässä maastossa. Pyörä sopii myös
maantieajoon.
Vuokrattavissa on kaksi kappaletta Soliferin ja
kolme kappaletta RadRhinon pyöriä.

Paljukärry
Vuokraa noin 6-8 hlö paljukärry tilaisuuteen
kuin tilaisuuteen mm. illanistujaisiin, pikkujouluihin, polttareihin, yritysten saunailtoihin,
mökille tai minne vain ikinä haluatkaan!

Sup-laudat
Vuokrattavissa tunneittain tai vuorokausivuokralla.

Vuokraamme myös
astiastoa juhliin
Meiltä löytyy mm. astiasto 100 hlö (isot ja pienet
lautaset, ruokailuvälineet, kahvikupit, lasit, viinilasit, kuohuviinilasit, konjakkilasit yms. Pöytämallin
lämpöhauteita 2kpl, keittopata, lämpöalusta, termolaukkuja kylmä- sekä lämpösäilytystä varten,
juoma-annostelijoita, kannuja, termareita, pöytäliinoja...)
Kysy lisää!

Järvi-Suomen Syke Oy
Tiedustelut:
Tiemestarintie 3, 58700 Sulkava
Puh. 045 6303 691/Jenni
sulkavansyke@gmail.com

Ohjatut luontoretket

Luontoretkiä
Saimaan vesistöalueella
Luontoretki leppoisasti soutaen perinteisellä
kirkkoveneellä Saimaa Unesco Global Geopark
Julunkiven luonnonsuojelualueelle ja takaisin.
Lähtöpaikalla on rannalla myös haapiokanootti.
Sitä voi halutessaan meloa retken päätteeksi.

Julunkiven, yhden Suomen suurimman siirtolohkareen alla nautitaan järjestäjän tarjoamaa
retkiruokaa, jossa suositaan paikallisia lähituotteita. Juomavettä on mukana vapaasti nautittavaksi. Nuotiotulet kuuluvat ohjelmaan, jos
metsäpalovaroitus ei sitä kiellä.
Katso valmiit retket nettisivuilta tai ota yhteyttä
ja sovitaan räätälöity paketti. Talvisaikaan saatavilla myös suksienhuoltopalvelua.

Matkalla kuullaan tarinoita paikallisesta luonnosta, historiasta ja elämästä jääkaudesta
nykyaikaan. Samalla osallistujat soutavat venettä leppoisaan tahtiin. Taukoja, pysähdyksiä ja
rantautumisia pidetään tarvittaessa.

Reporetket
www.reporetket.fi
Myllytie 89 B, 58620 Lohilahti
+358 400 893 605/Esa Repo
esa@reporetket.fi

Annikinniemi
Kompakti idyllinen koko perheen retkikohde
Vekaransalmen sillan läheisyydessä.
Paikalla laavu, tulipaikka, huoltorakennus.
Polkumatka parkkipaikalta niemeen noin 350 metriä.

LÄHTÖPAIKKA
Annikinniemi:
61° 44’ 15,2 N
28° 32’ 17,3 E

Vilkaharjun luontopolut
Vilkaharjun polut pujottelevat vaihtelevassa maisemallisesti hienossa
maastossa. Matkan varrelta löytyy Saimaan rantakallioita, tasaisempaa
harjumaastoa, sekä Asta-myrskyn runtelemaa ikimetsää.
Heinäkuun 2020 aikana valmistuu yhdyspolku kirkonkylältä
Kuumien kivien kautta Vilkaharjulle pitkospuineen.
Tässä kansiossa myös oma sivu Vilkaharjun luontopoluista

LÄHTÖPAIKKA

Vilkaharjun parkkipaikka:
61° 47’ 12,8 N
28° 24’ 38,1 E

Lohilahden eräreitit
Vanhat Lohilahden eräreitit siirtyy nykyaikaan.
Reitistöstä tehtiin ympyräreitti, joka kiertää Huosionkorven ikimetsät,
Lieviskänjoen laavun, sekä Vuorilahnasen tulipaikan.
Lähtö- ja päätepiste on Lohikosken myllyllä.
Reitti valmiina heinäkuussa 2020.

LÄHTÖPAIKKA
Lohikosken mylly:
61° 36’ 31,5 N
28° 43’ 25,3 E

Talvi

Hiihto

Sulkavalla voi hiihtää eripituisilla, maastoltaan vaihtelevilla laduilla. Osa laduista
on myös valaistuja. Latuja tehdään sitä
mukaa kun talven lumitilanne sen sallii.
Alla olevat reitit soveltuvat hiihdettäväksi sekä perinteiseen että luistelutyyliin.
Valaistujen latujen valot syttyvät hämäräkytkimen avulla. Valot sammuvat automaattisesti n. klo 21.00.

Ajantasaisen latujen huoltotilanteen voit tarkistaa

http://mapserver1.maphit.com/latukone_vkrr/index.php?kunta=Sulkava

Kukkomäki
Kukkomäen alueelta löytyy eripituisia latuja, joita yhdistelemällä voi kiertää haluamansa pituisen
lenkin. Valaistun osuuden pituus on 5 kilometriä.
Kukkomäen hiihtolatujen parkkipaikat sijaitsevat Jukolantien (koordinaatit: N=6852200.914,
E=572255.381) ja Kisatien (koordinaatit: N=6851836.181, E=572448.351) varrella.
Urheilukentän kuntorata | valaistu 1,4km Osoite: Urheilukentäntie
Hiihtomaa | Valaistu pulkkamäki ja 1 km hiihtolenkki
Hiihtomaa sijaitsee liikuntahallin luona
Osoite: Etelätuvantie 4
Tuonilahti-Saarilampi | 7,5 km
Ladun varrella, Saarilammen rannalla, sijaitsee laavu.
Tuonilahden parkkipaikan koordinaatit: N=6850448.091, E=569353.469
Hiihtolenkki järven jäällä | 9 km
Reitin varrelta on yhteys Toivotuksenlahden laavulle. Latu tehdään, kun jäätilanne sen sallii.
Lähtö soutustadionin rannasta, osoite: Alanteentie 1.
Lohilahti | Valaistu 1,5 km Lähtö- ja parkkipaikka: Lohirannantie 6 (Lohikosken koulu)
Lohilahden erälatu | 24 km Lähtö- ja parkkipaikka: Lohirannantie 6 (Lohikosken koulu)
Lohilahti | 5 km lenkki Lähtö- ja parkkipaikka: Lohilahden lava, Lohilahdentie
Lohilahti| 10 km lenkki Lähtö- ja parkkipaikka: Lohirannantie 6 (Lohikosken koulu)
Lohilahden hiihtolenkki jäällä | n. 10 km
Latu tehdään, kun jäätilanne sen sallii. Koirien kanssa hiihtäville sallittu latu
Parkkipaikka: Lohirannantie 6 (Lohikosken koulu)

Talvi
Luistelu
Pilkkiminen
Talvinen pilkkiretki on mainio tapa rauhoittua
ja nauttia luonnosta. Saimaa ja Sulkavan lukuisat
järvet tarjoavat loistavat puitteet pilkkimiselle.
Tiesithän, että pilkkiminen kuuluu jokamiehen
oikeuksiin, joten sitä varten et tarvitse erillistä lupaa.
Pilkkivarusteita myy: Sulkavan Verkko- ja Paita
(osoite: Alanteentie 36)

Kirkonkylän koulun ja kirjaston välissä sijaitseva pienpallokenttä toimii talvisin luistelukenttänä (os. Koulutie 7). Jääkiekkokaukalo sijaitsee
liikuntahallin vieressä (os. Etelätuvantie 4). Lohilahdella koulun kenttä jäädytetään talvisin luistelukäyttöön (os. Lohirannantie 6, Lohilahti).
Lähimmät jäähallit sijaitsevat Savonlinnassa ja
Rantasalmella.

Laskettelu
Lähin laskettelurinne sijaitsee Sulkavalta Juvan
suuntaan noin 27 km. Uudistuneessa Hasan laskettelukeskuksessa on neljä rinnettä, hissillinen
lastenrinne, pulkkamäki, rinneravintola, välinevuokraamo, välinehuolto, SkiShop ja hiihtokoulu. Katso aukiolot ja lisätietoa: www.hasamaki.fi
Ski-bussikuljetuksia järjestetään kysynnän
mukaan myös Sulkavalta. Vähimmäismäärä 10
henkilöä, edestakainen hinta 10 e. Lisätiedot
nettisivulta www.hasamaki.fi

Lumikenkäily
Lumikenkien kanssa pääset luonnossa sellaisiin paikkoihin, jonne et ehkä suksien kanssa kykene menemään. Pakkaa eväät matkaan - saatat
löytää talvisesta luonnosta aivan uusia ulottuvuuksia.
Lumikenkiä voi lainata Sulkavan kirjastosta
(Os. Etelätuvantie 1).

INFOKANSIO on toteutettu Visit Sulkava -hankkeen
aikana vuosina 2016-2019
Kansiota päivitetty 6/2020 ja 7/2022

www.visitsulkava.fi

Mukavia tapahtumia, katso lisää

www.visitsulkava.fi

