Tervetuloa osallistumaan Taipalsaaren kosteikkopyöräilyyn
lauantaina 10.6.2017 klo 10.00 -15.00
Kosteikkopyöräilyn reitillä voi nauttia Taipalsaaren kauniista järvi- ja
maaseutumaisemista 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, Taipalsaaren nuorisoseura ry ja Lappeenrannan
Seudun ympäristötoimi.
Nyt toisen kerran toteutettava Taipalsaaren kosteikkopyöräily on kaikille avoin
tapahtuma ja siihen ovat tervetulleita osallistumaan niin paikalliset asukkaan kuin
myös kesäänsä Taipalsaarella viettävät kesäasukkaat. Taipalsaaren kosteikkopyöräily
on kaikille osallistujille avoin ja ilmainen tapahtuma.
Lähtö ” kosteikkopyöräilyyn” tapahtuu 10.6.2017 klo 10:00 alkaen Röytyn
kotiseututalon pihapiiristä (os. Leikonrannantie 1, Taipalsaari)
Kosteikkopyöräilyyn voi halutessaan 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.
Reitti suuntautuu lähtien Röytystä kotisetutalolta Jauhialaan ja sieltä jatkuen
Ahokkalan ja Rehulan kylän kautta Laukniemen kylälle ja edelleen lossilla Jänkäsaloon
lossirantaan.
Röytystä Laukniemen kylälle on matkaa n. 9 km ja Laukniemestä edelleen Jänkäsaloon
n. 3 km. Matkalla pääsee nauttimaan kauniista järvi-pelto ja kylämaisemista leppoisan
pyöräilyn muodossa. Koko reitin pituus n edestakaisin 24 km. Reitti on merkitty
opasteilla, jotka ohjaavat osallistujia matkan varrella.
Laukniemen kylällä on mahdollisuus tutustua Matti Karhun omistamaan
Laukniemen kosteikkoon. Kosteikolla on mukana myös järjestäjätahot sekä
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen edustajat antamassa informaatiota
kosteikkorakentamisesta ja niiden merkityksestä.
Retin päätepisteenä on Jänkäsalon saari, jossa lossimatkan päätteeksi on
mahdollisuus osallistua Jänkäsalon kylätoimijoiden ” avoimet kylät
tapahtumana” lossirannassa. Samalla voi nauttia omista eväistä sekä tehdä
ostoksia myös Jänkäsalon kylän maakunnan kuulussa ”
itsepalvelumyymälässä” . Myös Jänkäsalon kylätoimijat tarjoavat pientä maksua
vastaan pientä purtavaan ja maisteltavaa kosteikkopyöräilyyn osallistuville. Sekä
virkistäytyä ” mobiilisaunan” löylyissä.
Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n vuosittain toteuttama perinteinen ” Impin päivän
liikuntatapahtuma” toteutetaan nyt Taipalsaaren kosteikkopyöräilyn yhteydessä.
Teemana on tällä kertaa ” Impi saunoo”. Tätä varten tapahtumaan on varattu
mukaan myös ” mobiilisauna”, joka lämpiää matkan varrella ja tarjoaa tapahtumaan
osallistuville makoisat löylyt pysähdyspaikoilla ja ennen kaikkea reitin päätepisteessä
Jänkäsalon lossirannassa. Maaseutunaiset toivovatkin nyt naisväkeä runsaasti mukaan
tapahtumaan.
Kosteikkopyöräilyyn osallistuvien kesken arvotaan myös pieniä palkintoja.
Arpalipukkeet (ilmainen) jaetaan reitin päätepisteessä Jänkäsalon lossirannassa, jossa
voi onnen niin suosiessa myös lunastaa saamansa arpavoiton mukaansa.

Tervetuloa joukolla yhdessä pyöräilemään !

Taipalsaaren kosteikkopyöräilyn 10.6.2017 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
Tapahtuman osallistujamäärän arvioimiseksi toivomme osallistujien ilmoittautumista ennakkoon
8.6.2017 mennessä .
Ilmoittautumiset keskitetysti Aino Rautiolle, Taipalsaaren Nuorisoseura ry,
puh. 0400 - 784378 , sähköposti: tpsnuorisoseura@gmail.com

