30.-31.7. Melonta ja ulkoiluviikonloppu Lopella.
Moi!
Järjestämme Evänräväyttäjien ensimmäisen Lopelle suuntautuvan retken heinäkuun viimeisenä
viikonloppuna.
Loppi on Hämeen järviylänköä ja on luontoliikkujalle oiva kohde Etelä-Suomessa. Sen hiekkaharjujen seassa
on reilut 140 järveä, merkatut melontareitit, yli 100km merkattuja retkeily- ja maastopyöräreittejä, sekä
hyvät yhteydet muihin lähikuntien kohteisiin, kuten Torronsuolle, Liesjärvelle ja Tammelaan.
Yöpymispaikkana ja retken tukikohtana toimii Tonin ja Nooran koti, osoitteessa Rautakoskentie 879, 12750
Pilpala (Loppi)

Viikonlopun alustava suunnitelma.
Saapua voi halutessaan jo perjantai 29.7. klo 18 alkaen.
Illalla voidaan lämmittää saunaa ja grillaus onnistuu nuotiolla varoitusten niin salliessa. Toki grillikin on
käytössä.

Lauantaina 30.7.
Keittolounas Tonin ja Nooran luona klo 10.30-11.30.
11.30 Lähtö Punelialle melontaretkelle. Autoilla siirtyminen muutaman kilometrin.
Päivä kuluu meloessa. Reitin varrella on taukopaikkoja joissa päästään keittämään kahvit ja syömään eväitä.
Reitin varrelle osuu myös Mannerheimin metsästysmaja ja ravintola Marskin Maja
Päivän päätteeksi lämpeää sauna ja nuotio loimuaa.

Sunnuntaina 31.7.
Kävelyretki Iso-Melkuttimen ympäri. (7km)
Lähtö retkelle klo 09.00. Siirtyminen autoilla muutaman kilometrin.
Iso-Melkutin on yksi Suomen kirkasvetisimmistä järvistä jonka rannoilla ei ole mökkejä ja järven ympäri
kulkee retkeilyreitti. Lisäksi järvellä on uimapaikka ja kaksi tulentekopaikkaa kolmella laavulla.
Mikäli haluaa sunnuntaille pidemmän vaelluksen tai lähteä maastopyöräilemään, voi Rautakoskentieltä
lähteä polkuja pitkin Melkuttimelle. Myös Poronpolku on oiva kohde. Tonilta voi kysyä lisätietoja eri
reittimahdollisuuksista.
Sunnuntaille ei ole muuta ohjelmaa, joten retkeilijöille jää vielä hyvin aikaa käydä esimerkiksi syömässä
Maskin majalla tai Räyskälän lentokentällä Ravintola Huhkajalammella.

Majoitus.
Majoittuminen onnistuu Tonin ja Nooran luona muutamin vaihtoehdoin.
Asuntoautoja mahtuu muutama kappale pihapiiriin ja talon vieressä olevalle levennykselle.
Lisää parkkitilaa kylätalolla 300m päässä.
Vierashuoneen vuoteeseen mahtuu kaksi.
Saunamökkiin mahtuu laverivuoteelle kaksi.
Yläkerrassa tilaa useammalle patjalla majoittuvalle.
Pihaan pääsee toki myös teltalla tai riippumatolla. Tilaa riittää.
(Sisävessan lisäksi ulkohuussi käytössä.)

Ruokailu.
Lauantaina Toni ja Noora tarjoavat keittolounaan. Allergiat ilmoittautumisen yhteydessä Tonin tietoon.
Muuten omat eväät. Grilli, nuotio, savustin ja keittiö ovat vapaassa käytössä. Jääkaappi- ja pakastintilaa
löytyy melko hyvin. Räyskälän kyläkaupasta saa täydennyksiä ja edellä mainitut ravintolat palvelevat
nälkäisiä kulkijoita.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.7. Tonille soittaen, viestillä tai Whatsappilla. 0400630538.
Tervetuloa!
-Toni ja Noora Riento.

