
kuva: Jari V
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Tule haluaminasi päivinä, joko omalla veneellä, kanootilla tai 
kajakilla, tai varaa paikka jokiveneistämme. Jos tulet isommalla 
porukalla, emme voi luvata kaikkien pääsevän samaan venee-
seen; veneisiimme mahtuu perämiehen lisäksi 3 – 4 henkeä. 

Ilmoittaudu www.iijokisoutu.net 
Mikäli varaat venepaikan, ilmoittaudu 27. 6. 2018 mennessä.

Osallistumismaksut 2018
Aikuinen:
Venepaikka soudusta: 

1 vrk 30 �, koko soutu 100 �
Omalla veneellä/kajakilla/kanootilla: 

1 vrk 15 �, koko soutu 60 �

Alle 15-vuotias:
Venepaikka soudusta: 

1 vrk 10 �, koko soutu 40 �
Omassa veneessä/kajakissa/kanootissa:

1 vrk 5 �, koko soutu 15 �

Linja-autopiletti: 5 �
Voimassa ti – la, linja-auto kuljettaa oman 
auton hakijat aamun lähtöpaikalle 

"Minun voimani on Iijoelta lähtöisin"
- Kalle Päätalo

Iijoki, Koillismaan valtavirta, on voimaannuttava lähde niin 
Taival kosken Päätalopäiville kuin Iijokisoutajillekin. Iijoen pitkä 
kulttuurin ja suojelun historia kulkee mukana Iijokisoudussa, 
sen tervatuissa veneissä, ihmisten kertomuksissa, koskien 
ja suvantojen nimissä ja iltaohjelmissa. Elämme ja teemme 
tänään Iijoen tulevaa historiaa!

Luvassa on mukavia päiviä vesillä mitä parhaassa seurassa. 
Saamme kokea Iijoen virrat koskineen ja suvantoineen, vie-
tämme aikaa iltanuotioilla, koemme jokikulttuuria ja nautimme 
hyvää ruokaa. Iijokisoutu® on mahdollisuus taittaa yhdessä 160 
kilometriä nauttien kesäisellä joella.

Viime vuonna valittiin Iijokisoutu® Suomi 100 -juhlavuoden 
vesistö teoksi. Kannamme tätä kunniaa voidaksemme lunastaa 
sen vastedeskin.

Meille on tärkeää, että soutajille ja melojille huolto pelaa, ja 
kaikilla on turvallista ja mukavaa niin maissa kuin vesilläkin. 
Toivomme, että tulet Iijoelle rentoutumaan ja nauttimaan poh-
joisen kesästä ja vapaista virroista. 

 
– Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry

www.iijokisoutu.netMaksut mieluiten ennakkoon tilille: Pudasjärven 
luonnon suojeluyhdistys ry FI15 5360 0420 0911 60 
tai paikan päällä soututoimistoon (jossa usein ruuhkaa, 
siksi mielummin tilille)

www.sll.fi prokollaja.wordpress.com

Maanantaina 2. 7. Saijassa jokiveneen perämies- ja 
soutaja kurssi! Voit ilmoittautua ennakkoon (Taisto 
Puurunen, 040 5469216) tai paikan päällä klo 13.30 asti

2. – 7. 7. 2018 
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Ilmoittautuminen: Saijassa soututoimistoon klo 20 mennessä. Saat 
osallistumiskilpukan ja ohjeet joelle.
Perämies- ja soutajakurssille voi ennakkoilmoittautua.
Ruokailu: noutopöytä Saijassa. Savusauna iltapäivästä alkaen.
Majoitus: Vapaa leiriytyminen Saijan pihapiirissä tai huoneen tai 
huoneiston vuokraus Saijasta: (08)847511 / info@saija.fi

Aamupala Saijassa tai omat eväät.
Ruokatauko: Hepokankaalta voi ostaa muikkuja, makkaraa, kahvia, 
leipää, munkkia ym.
Iltaruoka: keittoruoka Jalavan kaupassa, auton hakijat voivat syödä 
Saijassa (pitopöytä). 
Majoitus: Hotelli Herkko, Asuntohotelli Ruska tai vapaa leiriytyminen 
Putaanmutkassa ja Melontakeskuksen ympärillä.
Sauna: ilmainen. Melontakeskus ja Hotelli Herkko, jossa uima-allas.
Päätaloviikon ohjelmaa: Taidenäyttelyn avajaiset, Seikkailupuisto, 
Viihdekuoro Kuusanka – Koillismaalta virtaa (liput 5 €), Olavi Virta 
-musikaali (liput 18 €, alle 12-vuotiaat 8 €, tiedustelut ja varaukset: 
040 5787176 / jokijarvi.com) 

Soutu huolehtii veneiden siirtämisestä Taivalkosken padon yli.

Aamupala: Melontakeskuksessa  
Päiväruoka: Kalakeittoa ja munkkikahvit Koivukoskella.
Iltaruoka: Siiran rannassa kinkku- ja kasviskiusaus, räiskälekahvit.
Majoitus+sauna: Majoittuminen omissa teltoissa tai vaunuissa. 
Sauna ja leiriytyminen n. 5 €
 

Aamupala: Siiran rannassa tai eväät mukaan
Välipala: Räpättävässä nuotiokahvit + omat eväät. Kellon kapula-
lossilla munkkikahvit, lossimatkailua.
Iltaruoka: Kuren koulu, hirvikeitto ja lisukkeet. Myös kioski.
Majoitus+sauna: Omassa teltassa, vaunussa tai Kuren koulun huo-
neissa 5€, sauna sisältyy. 
Mitä meneillään Iijoella? Kalatalousjohtaja Pentti Pasanen, Lapin ELY-keskus
Hieroja Matti Lantto Kuren koululla, varaa aikasi: 0400 956813 
 
Aamupala: Kuren koululla
Päiväruoka: Halmeniemessä talkkunaa, savukalaa, salaattia, kahvia 
Välipala: Eetenissä suolaista ja makeaa 
Iltaruoka: Hilturannassa
Iltapala: letunpaistoa illanvietossa 
Majoitus+sauna: Huonevaraukset Hilturannassa (2 – 4 henk/huone) 
kohtuuhintaan (varaa soudussa tai ilmoittautuessa), ryhmämajoitus 
sisätiloissa edullisemmin. Telttailu ja sauna maksutta.

Aamupala: Hilturannassa
Välipala: Varpuvirroilla nuotio, omat eväät. Kollajan niemellä kahvit, 
voileipää ym. 
Koskenlaskua varten veneistä tyhjennetään kaikki irtotavara. Pieniä 
lapsia emme suosittele Tohon laskuun – vain vanhempien seurassa! 
Iltaruoka: Kipinän kyläjuhlassa perinteinen lohi soppa, kahvittelua. 
Yöpyminen: Soudun jälkeen voi yöpyä vielä Kollajalla, ilmoita Pekka 
Kaukko (040 180 7722)
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Kokoontuminen Jokijärven Lomakartano Saijaan (Saijantie 8, Taival-
koski). Ilmoit taudu soututoimistoon. Ruokailu, savusauna.
Perämies- ja soutajakurssi. Taisto Puurunen (040 5469216). ~1h. 
Soututoimisto sulkeutuu
Iijokisoudun avajaiset Saijan rantapaviljongissa
Soututanssit Saijan rantapaviljongissa, Suopunki-yhtye

Soututoimisto auki klo 8:30 saakka
Turvaohjeet tulijoille rannassa 
Kaikki rantaan, veneisiin asettuminen
Vesille lähtö. Saijan ranta, Jokijärvi
Hartaushetki Jokijärven Kirkkosaaressa  
Ruokatauko Hepokankaalla
Rantautuminen (Taivalkosken Putaanmutka, Talonpojantie). 
Autonhakijat bussilla Saijaan. Ruokailu ja sauna.
Taidenäyttelyn avajaiset Jalavan vintillä
Lasten seikkailupuisto, Taivalvaara
Aikuisten seikkailupuisto, Taivalvaara
Viihdekuoro Kuusanka, Herkonmäen kesäteatteri
Olavi Virta -musikaali, Pölkky-teatteri
Soututanssit Wanhassa myllyssä

Lähtö vesille, Tynnyrintie
Päiväruoka (Koivukoski, Jurmuntie 103B)
Aurinkoa ja uintia hietikolla Jurmussa
Rantautuminen Siiran rantaan (Parviaisentie 4980). 
Autonhakijat bussilla Taivalkoskelle.
Ruokailu ja sauna. Soutajien ohjelmaa, nuotiolauluilta

Lähtö vesille, Siiran ranta, Parviainen
Evästauko Räpättävässä
Tauko Kellon lossilla (Anttilantie 2, Pudasjärvi) 
Rantautuminen Kuren koulun rantaan (Kari niementie 2). 
Auton hakijat bussilla Siiraan. 
Ruokailu ja sauna + hieroja Kuren koululla
Iltaohjelma: Mitä meneillään Iijoella? 
Yhteislauluilta

Lähtö vesille, Kuren koulun ranta (Kariniementie 2)
Ruokatauko Halmeniemessä
Tauko Eetenissä, Eero Räisäsen ITE-veistospuistossa 
(Parkkilantie 858)
Rantautuminen Hilturantaan (Petäjäkankaantie 436) Pudas-
järven etelärannalla. Auton hakijat bussilla Kuren koululle. 
Ruokailu Hilturannassa
Soutajien iltaohjelmaa. Valokuvamuistelot, yhteislaulua.
Naapansaasen soutu makkaranpaistoon (yht. 1km)  

Lähtö vesille. Hilturanta, Pudasjärvi (Petäjäkankaantie 436)
Pysähdys Kelluvan kiven patsaalla
Tauko Varpuvirroilla Petäjäkankaalla
Välipala Kollajanniemellä (Kollajaniementie 56)
Lähtö viimeiselle soututaipaleelle
Koskenlasku Kipinän Tohossa (ensin rantaan ja irtotavara pois!)
Rantautuminen Vähkyrän rantaan (Yli-Iintie 198)
Kipinän kyläjuhla, autonhakijat bussilla Hilturantaan

Iijokisoudun® ohjelma 2018

Taukojen ajat ovat arvioita. Todellinen aikataulu voi vaihdella 
riippuen joen vesitilanteesta, säästä ja muista olosuhteista.
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Mahdolliset ohjelmamuutokset ennen tapahtumaa päivittyvät osoitteeseen
iijokisoutu.net/ohjelma2018 ja tapahtuman aikana facebook.com/iijokisoutu

esitteen taitto Sally Luhta

Ruokailu: järjestetty paikallisten toimijoiden kanssa, aamupalasta 
päivälliseen ja monille illoillekin. Hinnat vaihtelevat tarjoilun 
mukaan. Ruokailupaikoissa on saatavilla myös tavallisimmat 
erikoisruokavaliot (muista mainita erikoisruokavaliosi ilmoit-
tautumisen yhteydessä).

Majoitus: Voit ottaa oman teltan, vaunun, tai varata majoituksen 
hotellista, mökistä tai majatalosta.  Jokaisessa soudun yöpymis-
paikassa on saunomismahdollisuus. 

Mukaan venematkalle: pelastusliivit, istuinalusta, suojaava 
päähine, vesipullo, soutuhanskat, aurinkorasva isolla suoja-
kertoimella, sadevaruste, varavaatteet ja sopivat jalkineet kuten 
lenkkarit (ei kumisaappaita veneeseen). Evästä, jos et arvele 
pärjääväsi taukopaikkojen eväillä. Veneessä mukana pikku-
reppu riittää hyvin. 

Linja-auto: päivittäin soudun päätepisteessä odottaa linja-auto, 
joka vie autonhakijat aamun lähtöpaikkaan (piletti 5 �).

 
Toimisto/huoltoauto: Soututoimisto kulkee maitse mukana ja 

huoltoautossa kulkevat ilman autoa soudussa mukana olevien 
tavarat päivittäin. Myös vaikkapa pyörätuoli. Yhteyshenkilö 
Kaarlo Klementti (0400 702 163).

Vakuutus: meillä on vastuuvakuutus, joka korvaa jos me toi-
mimme väärin tai laiminlyömme, ja siitä seuraa vahinko. Se ei 
korvaa, jos pudotat puhelimen tai silmälasit jokeen, ota siis oma 
matkavakuutus!

 
Turvallisuus: Soudulla on turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. 

Kokeneet melojat vastaavat  ohjauksesta vesillä. Mukana on 
myös ensiapuryhmä. Pelastusliivit ovat kaikille pakolliset, ne 
voit myös vuokrata meiltä (2 €/vrk). Lasten kokoja rajoitetusti!  

Soudun järjestää Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry.

Kysy lisää: info@iijokisoutu.net, Leo Siira
Soutupäällikkö Taisto Puurunen (040 5469216) 
Tiedotus, pj Pirkko-Liisa Luhta (044 2144655)

iijokisoutu.net facebook.com/iijokisoutu

Samaan aikaan Iijokisoudun kanssa järjestetään Taival-
koskella Päätaloviikko, jonka ohjelmaan soutajilla on 
oiva mahdollisuus osallistua etenkin tiistaina 3. 7. 2018 
rantautumisen jälkeen. 

Päätaloviikon ohjelma löytyy osoitteesta: 
www.taivalkoski.fi/palvelut/paataloviikko-2018


