MÖKILLE SAMMALNIEMEEN
Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma!
Raision Seudun Lasten Tuki ry:n mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee
Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen kupeessa.

MIKSI LÄHTEÄ JUURI SAMMALNIEMEEN?







Koko perheen lomakohde
Lapsiystävällinen ranta
Melonta mahdollisuus (sis. mökin vuokrahintaan)
Luontopolku
Sieni- ja marjametsät
Savusauna erillistä maksua vastaan

MAJOITUS
Mökki on paritalo, molemmilla puolilla on oleskelutilat, makuuhuone,
keittiö ja wc-tilat. Terassinäkymä on molemmin puolin Petäjäjärvelle.
Saunan käyttö kuuluu vuokrahintaan. Molemmin puolin mökissä on
sähköt, juokseva vesi ja tarvittavat keittiöastiat.

VUOKRAUS
Vuokraa mökin toinen puoli käyttöösi tai tarpeidesi mukaan koko
mökki yhtenä kokonaisuutena. Majoitus n. 4-5 henkilö per. puoli.

HINTA
Vuorokausi hinta: 35 euroa
Viikko (7 vuorokautta) 200 euroa

raisionlastentuki@gmail.com

NÄHTÄVYYDET
Juupajoen rotkot
Hieno luontokohde keskellä Korkeakoskea.
Alueelle on kunnostettu 1,5 km pituinen
viitoitettu rotkopolku. Reitin varrella on
opastauluja, joiden avulla voi tarkemmin
tutustua alueen kasvillisuuteen sekä
geologiaan.
Lähtöpaikka on Koskenjalan kenkämuseon
paikoitusalue, josta polku laskeutuu jyrkästi
kanjonin pohjalle jokea seuraillen.
Mäntynummen siltaa pitkin joki ylitetään ja
noustaan kapealle harjanteelle. Hetken päästä reitti kääntyy alas vasemmalle
kulkien pitkospuita pitkin Pyykkirantaan. Nimi kertoo, mitä naiset ennen
vanhaan kävivät siellä tekemässä. Matka jatkuu vanhalle myllylle, Alamyllylle,
johon reitti päättyy.
Takaisin voi palata samaa tietä taikka viereistä Koskenraittia / Oikkaria pitkin.
Myös on mahdollista palata vasemmalle nousevien jyrkkien portaiden kautta
harjua pitkin pikkukirkolle ja edelleen takaisin Koskenjalkaan.
Reitin voi kiertää myös lyhyempänä turistiversiona, jonka pituus on 300 m.
Silloin käännytään ensimmäiseltä viitoitukselta Koskenjalan suuntaan.
Rotkon tunnelma ja luonto on kokemisen arvoinen hiljentäen ja rauhoittaen
kiireisenkin kulkijan.
Eräjärvi
Eräjärvi, Sammalniemen kupeessa. Järvi on metsän keskellä ja se on
Petäjänjärven pinnasta ( sammalniemenjärvi) 90 m korkeudessa.
Uskomattoman kaunis koskematonluonto ja kirkas vesi. Uima ja
grillausmahdollisuus.
Reitti Sammalniemen lomakylästä:
Sammalniemen pihalta lähtö oikealle. Seuraavasta tienhaarasta oikealle.
Ajetaan n. 300m ja käännytään vasemmalle ( lentokenttätie), sitä n. 1 km
tulee T- risteys- josta vasemmalle n. 2-3 km. Jonka jälkeen vasemmalla
kierrätyspiste, jonka ohi suoraan ylämäkeen. Järvi mäen päällä vasemmalla.
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Koskenjalan kenkä- ja nahkamuseo
Suomen ensimmäinen teollinen kenkätehdas aloitti Korkeakoskella kosken
partaalla vuonna 1897. Nykyään tila toimii kesäaikaisin museona ja
taidegalleriana.
Kallenaution Kievari
Tunnelmallinen kamarikahvila ja myymälä.
Toivotamme Teidät sydämellisesti tervetulleeksi
osittain yli 300 vuotta vanhaan museorakennusten
ja -esineiden luomaan tunnelmaan. Sijaintimme
on kuuluisan 66-tien varressa (Orivesi–Virrat).
Juupavaara
Juupavaarassa koet aidon "vaaran" tunnelman ilman ruuhkia. Juupavaara on
täyden palvelun laskettelukeskus, se sijaitsee alle tunnin ajomatkan päässä
Tampereelta.Uusi huippuhissi vie Etelä-suomen ja Pirkanmaan huipulle 233 m
korkeuteen.Pitkässä perherinteessä on loistavat mahdollisuudet harjoitella
alkeita ja muissa rinteissä jatkaa harrastusta. Jos nälkä yllättää, ravintolamme
tarjoaa monipuolista syötävää ja juotavaa koko perheelle. Rinnelaavulla voit
nauttia omia eväitä.
Himos
Hiihtokeskus Himos n. 35 km päässä Sammalniemen lomakylästä.

OTA YHTEYTTÄ
Raision Seudun Lasten Tuki ry on tukenut yli 20 vuoden ajan Raision seudun
lasten, nuorten ja lapsiperheiden vapaa-ajantoimintaa.
raisionlastentuki@gmail.com
puh. 0400 781 446
Sammalniementie 53, 35540 Juupajoki
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