Tervetuloa osallistumaan Taipalsaaren kosteikkopyöräilyyn lauantaina 11.6.2016 klo 10.00 -15.00
Kosteikkopyöräilyn reitillä voi nauttia
Taipalsaaren kauniista järvimaisemista sekä
tutustua Taipalsaarella aktiivisesti
toteutettuun kosteikkorakentamiseen, jolla
tähdätään Pien-Saimaan vesistöjen tilan
parantamiseen.
Taipalsaari onkin tässä suhteessa maamme
kärkikuntia, mitä tulee
kosteikkorakentamiseen viime vuosina.
Tapahtuman järjestäjätahoina toimivat
yhteistyössä Taipalsaaren maamiesseura ry,
Taipalsaaren maaseutunaiset ry ja
Taipalsaaren nuorisoseura ry.
Nyt ensimmäisen kerran toteutettava
Taipalsaaren kosteikkopyöräily on kaikille avoin tapahtuma ja siihen ovat
tervetulleita osallistumaan niin paikalliset asukkaan kuin myös kesäänsä
Taipalsaarella viettävät kesäasukkaat. Järjestäjätahot haastavat
kosteikkopyöräilyyn osallistumaan myös yhteistyötahojensa ja Taipalsaaren muita
yhdistyksiä omilla ” kimppaporukoillaan”
Taipalsaaren kosteikkopyöräily on kaikille osallistujille ilmainen tapahtuma.
Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n vuosittain toteuttama perinteinen ” Impin
päivän liikuntatapahtuma” toteutetaan nyt Taipalsaaren kosteikkopyöräilyn
muodossa. Maaseutunaiset toivovatkin nyt naisväkeä runsaasti mukaan
tapahtumaan.
Taipalsaaren kosteikkopyöräilyn reitin
pituus on noin 22- 23 km. Lähtö ja paluu
ovat Röytyn kotiseututalolla. Reitti
suuntautuu lähtien Röytystä
Haikkaalahdelle sekä sieltä jatkuen Leväsen
kylän maisemiin. Haikkaanlahdella on
tilaisuus tutustua reitin varrella 2 valmiiseen
kosteikkoon ja niiden yhteyteen
järjestettyyn informaatioon kosteikkorakentamisesta ja niiden merkityksestä.
Reitin päätepisteessä Leväsessä on puolestaan mahdollisuus osallistua Leväsen
kylätoimikunnan järjestämään kyläpäivään ja sen ohjelmatarjontaan.

Tervetuloa joukolla yhdessä pyöräilemään !

Lähtö ” kosteikkopyöräilyyn” tapahtuu 11.6.2016
klo 10:00 alkaen Röytyn kotiseututalon
pihapiirissä olevalta uudelta ” työkonemuseokentältä”. Kosteikkopyöräilyyn halutessaan
voi liittyä myös reitin varrelta.
Kosteikkopyöräilyn lähettäjänä toimii
Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman.
Kosteikkopyöräilyn lähtöpaikalla annetaan myös ohjeet
pyöräilijöille tapahtuman osalta.
Pyöräilijöillä tulee olla asianmukainen pyöräilyvarustus;
pyöräilykypärän käyttöä myös suositellaan. Ja vaatetus
sään mukainen. Pyöräilyyn osallistuminen tapahtuu
jokaisen omalla vastuulla.
Taipalsaaren kosteikkopyöräilyn reitti on merkitty opasteilla, jotka ohjaavat
osallistujia matkan varrella. Kosteikkokohteissa on myös järjestäjätahojen henkilöt
kertomassa kohteista.
Reitin varrella ensimmäisenä
kohteena on Jarmo Koivusen
kosteikko Haikkaanlahdella.
Kosteikko on rakennettu kesällä 2014.
Kosteikon yhteydessä olevassa ladossa
on osallistujien mahdollista tutusta
kosteikkorakentamiseen liittyvään
informaatioon sekä saada
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tuottamaa infomateriaalia Pien-Saimaan
suojeluun liittyen. Alkukesän työkiireistä riippuen kosteikon omistaja Jarmo
Koivunen on myös mahdollisesti paikan päällä.

Jarmo Koivusen kosteikolta pyöräilyreitti jatkuu
Haikkaanlahden upeissa järvimaisemissa ja
reitin varrella on nähtävillä Innalanmäen tilan
” Ylämaan naudat” laiduntamassa.
Kuva: Nina Lappalainen

Kosteikkopyöräilyn toisena kohteena
on noin 4 km:n päässä ensimmäisestä
kohteesta sijaitseva Marko Suutarin
Torton riistakosteikko.
Kosteikko on rakennettu vuonna 2015 ja
siinä on erityisesti huomioitu vesilintujen
viihtymiseen liittyvät seikat vesien suojelun
ohella.
Kosteikon yhteydessä on myös Marko
Suutarin omistama ja rakentama
retkimaja, jossa on mahdollista paistaa
makkaraa ja nauttia kukin omista
retkieväistään.
Torton kosteikolla on myös esillä infomateriaalia kosteikkoa koskien.
Järjestäjätahojen edustajat ovat myös paikalla kuin myös mahdollisesti kosteikon
omistaja Marko Suutari (kesän työtilanne huomioiden) ja Lappeenrannan
seudun ympäristötoimen edustajana kosteikkoasiamies Antti Happonen.

myös uimiseen sekä lämmittelyyn paljussa.

Torton kosteikolta reitti
suuntautuu Leväsen kylälle, jossa
kosteikkopyöräilyn osallistujat ovat
tervetulleita osallistumaan Leväsen
kylän ” avoimet kylät” kylätapahtumaan. Kylätapahtumassa on
mahdollisuus osallistua ohjelmaan sekä
myös ostaa pienimuotoisesti syötävää
ja juotavaa buffetista. Mahdollisuus

Leväsen kylälle Torton kosteikolta on matkaa n. 7 km. Niin halutessaan pyöräilijät
voivat myös palata suoraan Torton kosteikolta takaisin Röytyn kotiseututalolle,
jolloin kosteikkopyöräilyn matkaksi muodostuu noin 12- 13 km.
Kosteikkopyöräilyyn osallistuvien kesken arvotaan myös pieniä palkintoja.
Arpalipukkeen saa Haikkaanlahdella Jarmo Koivusen kosteikolla ja
mahdollisen arpavoiton voi lunastaa Marko Suutarin Torton kosteikolla.

Tapahtuman osallistujamäärän arvioimiseksi toivomme osallistujien
ilmoittautumista ennakkoon 9.6.2016 mennessä
Ilmoittautumiset keskitetysti Aino Rautiolle,Taipalsaaren Nuorisoseura ry,
puh. 0400 - 784378 , sähköposti: tpsnuorisoseura@gmail.com

Taipalsaaren kosteikkopyöräilyn 11.6.2016 reitti

Lisätietoja antavat:
Eero Juntunen: Taipalsaaren maamiesseura ry, puh. 0400-372857
sähköp. eero.juntunen@pp1.inet.fi
Aino Rautio: Taipalsaaren Nuorisoseura ry, puh. 0400-784378
sähköp. tpsnuorisoseura@gmail.com
Heli Sahlman: Taipalsaaren maaseutunaiset ry, puh. 0400-257897
sähköp. heli.tiainen@gmail.com

Katso myös : www.maaseutuseurat.fi /ajankohtaista

