Tervetuloa osallistumaan Taipalsaaren kosteikkopyöräilyyn
lauantaina 9.6.2018 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 on tässä suhteessa maamme kärkikuntia, mitä tulee
kosteikkorakentamiseen viime vuosina. Tänä vuonna juhlitaan teeman ”100
kosteikon Pien-Saimaa” alla myös laajemminkin kosteikkorakentamista ja sen
merkitystä.
Tapahtuman järjestäjätahoina ovat Taipalsaaren maamiesseura ry, Taipalsaaren
maaseutunaiset ry, Taipalsaaren nuorisoseura ry ja Lappeenrannan Seudun
ympäristötoimi.
Nyt jo 3. kerran toteutettava Taipalsaaren kosteikkopyöräily on kaikille
avoin ja ilmainen tapahtuma ja siihen ovat tervetulleita osallistumaan niin paikalliset
asukkaan kuin myös kesäänsä Taipalsaarella viettävät sekä naapurikuntien pyöräilijät.
Kosteikkopyöräilyyn lähtö tapahtuu 9.6.2018 klo 10.00 Röytyn
kotiseututalon pihapiiristä (os. Leikonrannantie 1, Taipalsaari)
Kosteikkopyöräilyyn voi myös halutessaan liittyä reitin varrelta.
Kosteikkopyöräilyn lähettäjänä toimii Taipalsaaren kunnanhallituksen
puheenjohtaja Taisto Pitkänen. 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. Koko reitin pituus on n. 16 km.
Reitti suuntautuu lähtien Röytyn kotiseututalolta Savilahdentietä Leväsen suuntaan Vitsain tienhaaraan.
Tästä jatketaan Vitsaintietä Ryngänkallion tielle ja sitä edelleen Taipalsaaren
suurimmalle ja juuri valmistuneelle Suoniityn kosteikolle, jossa vietetään
kosteikon avajaisia ja sille rakennetun uuden ja upean lintutornin vihkiäisiä
klo 11.00 alkaen. Paikalla on kyläläisiä ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen
edustajat, jotka kertovat tämän ainutlaatuisen kosteikon rakentamisesta.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta on paikalla mm. kosteikkoasiamies Antti
Happonen. Suoniityn kosteikon ja lintutornin avajaisiin liittyen kaikille
läsnäolijoille tarjotaan ilmaiset kahvit kahvipullan kera.
Suoniityn kosteikon avajaistapahtumassa viivymme n. 1 -1,5 tuntia.
Suoniityn kosteikolta pyöräilijöiden matka jatkuu Haikkaanlahden suuntaan ja seuraava pysähdys on Marko
Suutarin omistamalla Vanhapellon vasta avatulla kosteikolla. Kosteikolla on myös laavu, joka tarjoaa
mahdollisuuden tulisteluun ja omatoimiseen eväiden nauttimiseen kuin myös paistinmakkaroiden ostamiseen.

Kosteikon läheisyydessä on Haikkaanlahden laivalaituri idyllisine järvimaisemineen, jonne myös pistäydymme.
Laiturin viereen on siirretty Marko Suutarin ” mobiilisauna”, jossa halukkaat voivat kylpeä sekä huuhdella järvessä
hiet ja matkaväsymyksen pois. Haikkaanlahden laiturin välittömässä läheisyydessä on myös rantalaitumella
nähtävillä Innalanmäen tilan ylämaankarjaa laiduntamassa. Tilan omistajat Simo Vitikainen ja Nina
Lappalainen esittelevät tilan toimintaa sekä vastailevat tilaa ja karjaa koskeviin kysymyksiin.
Haikkaanlahden laiturilta reitti jatkuu vielä lähellä sijaitsevalle Jarmo Koivusen upealle v. 2015 rakennetulle
kosteikolle, jossa on mahdollisuus nähdä, miltä valmis ja maisemoitu kosteikko näyttää. Tämän jälkeen palataan
takaisin lähtöpisteeseen Röytyn kotiseututalolle. Röytyssä on pyöräilyn päätteeksi myös mahdollisuus
kahvitteluun ja Röytyn kotiseututalossa sijaitsevasta käsityöläisten puodista kotiin viemisten
hankkimiseen laadukkaiden käsityötuotteiden muodossa.

Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n vuosittain toteuttama perinteinen
” Impin päivän liikuntatapahtuma” toteutetaan nyt Taipalsaaren
kosteikkopyöräilyn yhteydessä. Maaseutunaiset toivovatkin nyt naisväkeä
runsaasti mukaan tapahtumaan.
Kosteikkopyöräilyyn osallistuvien kesken arvotaan myös pieniä
palkintoja. Arpalipukkeet (ilmainen) jaetaan paluumatkalla
Haikkaanlahden laiturilla pysähdyttäessä, jossa voi onnen niin
suosiessa myös lunastaa saamansa arpavoiton mukaansa.

Tervetuloa joukolla yhdessä pyöräilemään !

Taipalsaaren kosteikkopyöräilyn 9.6.2018 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
6.6.2018 mennessä . Ilmoittautumiset keskitetysti Aino Rautiolle, Taipalsaaren Nuorisoseura ry,
puh. 0400 - 784378 , sähköposti: tpsnuorisoseura@gmail.com

