Kyläpyöräily - Lappeenrannan maaseutukylien näyteikkuna
Pyöräilypäivät 2015: sunnuntait 24.5. ja 9.8. (klo 8-20)
Kyläpyöräily on kahdentoista lappeenrantalaisen kylän yhteisesti järjestämä terveysliikuntatapahtuma.
Jokainen kylä tarjoaa pyöräilijälle tapahtumaa varten perustun mehu- ja merkintäaseman sekä
persoonallisen kyläkohtaisen ”näyteikkunan”. Näyteikkunoissaan kylät esittelevät miltä kylä pyörän
satulasta katsoen näyttää ja mitä se asukkailleen ja vierailleen voi tarjota. Kylästä toiseen siirtymiseen on
valittavissa useita reittejä. Suunnistustaitoiset ja kartanluvusta kiinnostuneet voivat valita pääteiden ohella
myös metsäalueiden kautta kulkevat pikkutiet, joita alueelta löytyy suuri määrä.
Kyläpyöräilyllä on pitkät perinteet. Ensimmäisen kerran kyläpyöräiltiin elokuussa 1996. Silloin tapahtumassa
oli mukana neljä kylää. Nyt kyliä on 12, lisättynä Lappeenrannan keskusta-alueen eteläreunaan
kaupunkilaisten ”kotiasemaksi” perustetulla Tullitien mehu- ja merkintäasemalla. Mahdollisuus suoritusten
kirjaamiseen on siis kolmessatoista paikassa. Vuosi 2015 on Kyläpyöräilyn juhlavuosi ja sen kunniaksi
tapahtuma tarjoaa uuden mehu- ja merkintäaseman lisäksi ainakin paremmat arvontapalkinnot.
Toukokuussa pyöräilijä saa halutessaan muistomitalin, jos kierrokselta kertyy vähintään seitsemän (7)
kyläkirjausta. Pääarvontoihin pääsee mukaan jo neljällä (4) kyläkirjauksella. Elokuussa arvotaan kesän
pääpalkinto, Helkama Velotar -polkupyörä. Kyläkohtaisiin arvontoihin riittää kirjaus kyseisen etappikylän
merkintäpaikalla.
Kyläpyöräilyssä voi pyöräilijä valita reittinsä ja matkansa vapaasti. Suoritukset hyväksytään, kun ne kirjataan
tapahtumapäivänä klo 8-20 välillä. Tapahtuma soveltuu kaikille; lapsille, perheille, perusliikkujille,
ikäihmisille, liikuntarajoitteisille, sekä myös haasteita hakeville kuntourheilijoille. Kyläpyöräillä voi vain
oman kylän raiteilla (esim. lapset) tai kiertää jopa kaikki kylät omaan tahtiin, sekä kaikki variaatiot siltä
väliltä.

Rummun kylän mehu- ja merkintäasema perustetaan Nutikan lavalle

Kyläesittely
Rapattila
Mehuasema on Rapattilan leirimajalla. Leirimajalle on Rapattilantieltä Kyläpyöräily-opastus. Lähimmät
mehuasemat ovat Lappeenranta ja Kasukkala.

Kasukkala
Mehuasema on Kasukkalan koulun bussipysäkkikatoksessa, os. Vainikkalantie 171. Kasukkala on
perinteinen maaseutukylä, jossa on mahdollista nähdä tien varrella laitumella olevaa nautakarjaa, hevosia
ja jopa ihan aito pitkäkorvainen aasi. Lähimmät mehuasemat ovat Rapattila ja Haapajärvi.

Haapajärvi
Mehuasema on kylätalolla, os. Vainikkalantie 765. Haapajärvi on perinteinen maaseutukylä, jossa on
mahdollista nähdä tien varrella myös laitumella olevaa nautakarjaa. Rakkolanjoen vesistöön kuuluva
Haapajärvi näkyy maantieltä hyvin. Lähimmät mehuasemat ovat Kasukkala ja Vainikkala.

Vainikkala
Mehuasema on koulun lähellä olevalla urheilualueella, os. Rikkiläntie 47. Vainikkala tunnetaan parhaiten
rautatieasemastaan. Asemalla toimii Ravintola Ukko-Pekka. Vainikkala on Kyläpyöräilyn risteysasema,
valittavissa suunnat entisen Ylämaan kunnan kyliin Villalaan ja Rumpuun sekä Haapajärvelle, Simolaan ja
Hyttiin.

Rumpu
Mehuasema on Nutikan tanssilavalla kylän keskellä, os. Rummuntie 218. Viime aikoina talkootyönä
kunnostettu tanssilava on yksi reitistön tärkeimmistä nähtävyyksistä. Lähimmät mehuasemat ovat
Vainikkala, Simola ja Villala.

Villala
Mehuasema on maitolavalla kylän keskellä, Rummuntien varrella. Lähellä on pieni metodistikappeli
hautausmaineen. Lähimmät mehuasemat ovat Rumpu ja Hyttilä.

Hyttilä
Mehuasema on Tuohikkaantien maitolavalla kylän keskellä. Maitokopille on Villalantieltä Kyläpyöräilyopastus. Hyttilä on pieni maalaiskylä vanhoine jopa museotilamaisine rakennuksineen. Lähimmät
mehuasemat ovat Villala ja Ylämaa.

Ylämaa
Mehuasema on Kahvila-Ravintola Korupirtissä, os. Kivikyläntie 7. Ylämaan kirkonkylä on vuoden 2010
Lappeenrantaan liitetyn Ylämaan kunnan keskustaajama, josta löytyy ravintolapalvelujen lisäksi myös Salemyymälä sekä nähtävyytenä kaunis tiilikirkko. Lähimmät mehuasemat ovat Hyttilä ja Rumpu.

Simola
Mehuasema on Simolan vesitornilla, os. Vesitornintie 48. Rautatien tuntumassa oleva vesitorni on kiistatta
reitistön historiallisesti tärkein kohde. Vesitorni toimii tilauksesta avoinna olevana museona, jossa on esillä
vanhoja valokuvia Simolasta sekä tietoa jatkosodan loppuvaiheen suurpommituksista kesäkuussa 1944.
Lähimmät mehuasemat ovat Rumpu, Vainikkala ja Hytti.

Hytti
Mehuasema on Hytin VPK:n talolla, os. Hytintie 88. VPK on hoitanut talonsa hyvin ja yksistään kiinteistön
pihapiiri on tutustumisen arvoinen kohde. Lähimmät mehuasemat ovat Simola, Korkea-aho ja Hanhijärvi.

Korkea-aho
Mehuasema on Hämäläisen tilan pihapiirissä, os. Korkea-ahontie 688. Hämäläisen tila tarjoaa toukokuun
pyöräilypäivänä 24.5. paljon. Suoritusmerkkauksen ja mehun lisäksi on mahdollista seurata tilan
kesäkauden avajaistapahtumaa, joka tarjoaa monenlaista mukavaa eläimistä kukkaloistoon ja
muurinpohjalettuihin saakka. Lähimmät mehuasemat ovat Hytti ja Hanhijärvi.

Hanhijärvi
Mehuasema on Hanhijärven kylätalolla (VPK:n talo), os. Hanhijärventie 390. Kaupungin keskustan
tuntumassa oleva kylä tarjoaa tyypillistä maaseutumaisemaa viljelyksineen ja kumpuilevine maastoineen
sekä hyvin hoidettuine pihoineen. Lähimmät mehuasemat ovat Hytti, Korkea-aho ja Lpr Tullitie)

Lappeenranta
Mehuasema on Rikkilän Leipä Oy:n kahvila-myymälässä os. Tullitie 1. Pyöräilijöiden jo pitkään toivomalle
Lappeenrannan keskusta-alueen mehuasemalle löytyi hyvä sijoituspaikka. Tullitie soveltuu mainiosti
kaupunkilaispyöräilijöiden retken aloitus- ja päätöspisteeksi. Lähimmät mehuasemat ovat Hanhijärvi ja
Kasukkala.

Mehu- ja merkintäasemien koordinaatit
Rapattila
N60.57.092
E028.24.161
Kasukkala
N60.57.970
E028.18.884
Haapajärvi
N60.55.319
E028.18.943
Vainikkala
N60.52.143
E028.17.574
Rumpu
N60.50.938
E028.09.862
Villala
N60.48.490
E028.10.934
Hyttilä
N60.48.489
E028.05.435
Ylämaa
N60.47.408
E028.00.610
Simola
N60.54.517
E028.09.377
Hytti
N60.58.131
E028.09.655
Korkea-aho
N60.58.677
E028.05.121
Hanhijärvi
N61.00.793
E028.12.507
Lappeenranta
N61.02.775
E028.11.969

