SUVIRANNAN AKTIVITEETIT JA PALVELUT
PIHAPIIRI
Grillikatos ja pihakeittiö ovat kaikkien Suvirannan käyttäjien käytettävissä. Katoksessa on
kiinteä ruokapöytä ja penkkejä, myös vesipiste ja liesi. Jokainen käyttäjä huolehtii omat
roskat pois ja siivoaa jälkensä. Huomaathan, että astioiden tai pyykinpesu Takajärvessä,
Mustalammessa tai Musta-ojassa on kielletty. Talvella grillikatoksessa on pieni valmius
polttopuita.
Nuotiopaikkoja Suvirannassa on kaksi. Toinen sijaitsee grillikatoksen läheisyydessä
Takajärven rannalla ja toinen on Mustalammin rannalla. Suvirannassa tulen teko muualla
kuin nuotiopaikoilla ja grillikatoksessa on kielletty.
Pihapiiristä löytyy myös leikkimökki, keinut ja hiekkalaatikko lapsille.
Suvirannan pihapiirin palveluita voivat hyödyntää myös Suvirannan päiväkävijät.
PELEJÄ
Suvirannassa on runsaasti erilaisia pihapelejä, joita voit tiedustella Suvirannan
vahtimestarilta. Suvirannassa on mahdollista heittää tikkaa ja betanqueta sekä pelata
myös lentopalloa ja harjoitella frisbeegolfia.
VIISAASTI VESILLÄ
Suvirannassa on soutuveneitä sekä Takajärven että Mustalammin rannalla. Näin ollen
omia veneitä ei Suvirantaan tarvitse tuoda.Veneily- ja kalastusvälineitä voit tiedustella
vahtimestarilta. Soutuveneen tapit ja veneilyliivit ovat sisällä päärakennuksessa.
Veneillessä jokainen muistaa oman vastuunsa ja viisaat veneellä liikkumistaidot.
Huomaathan että kalojen perkaaminen on suotavaa tehdä siihen osoitetussa paikassa
ulkona.
Takajärven ranta on hiekkapohjainen ja matala, joten se soveltuu erinomaisesti
esimerkiksi vesijumppaan tai uimataitojen opetteluun. Muistathan, kuitenkin että lapset
ovat vanhempiensa vastuulla myös vedessä.
MAHTAVA METSÄ
Suvirannassa on mahtavat ulkoilumaastot. Sienestäminen ja marjastaminen ovat myös
erittäin suosittuja aktiviteettejä jäsenten keskuudessa. Suvirannan kartat löydät kansion
lopusta. Muistathan että et perkaa marjoja tai sieniä majoitustiloissa.
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Kesällä voit napata päärakennuksesta mukaasi myös kävelysauvat liikkumista
helpottamaan ja vauhdittamaan. Suvirannan metsästä saatat löytää myös rauhoitetun
Kylmänkukan, joten kannattaa seurata tarkasti ympäröivää luontoa.
Suvirannan maastot soveltuvat hyvin myös pyörä- tai juoksulenkille. Suvirannan metsässä
on myös mahdollista suunnistaa. Lisätietoja saat vahtimestarilta.
HENGITÄ JA HENGÄSTY
Kesäaikaan Suvirannassa voi kuntoilla monella tavalla. Vastuskuminauhoja,
jumppakeppejä, kahvakuulia sekä nyrkkeilysäkki löytyvät Suvirannan puuvajan yhteydessä
olevasta varastosta ja valmiiden jumppaohjeiden avulla saat hyvän hien päälle.
SAUNAAN JA UIMAAN
Yhteis- ja tilaussaunat lämpiävät Suvirannassa kesäaikaan, poikkeuksena kesä 2020.
Suvirannassa järjestetään sekä jäsenille maksuttomia yhteissaunoja ja kesätapahtumien
yhteydessä saunat lämmitetään myös. Suvirannan saunoja voi myös varata. Saunoista ja
niiden varaamisesta sekä saunahinnastosta ota yhteyttä vahtimestariin.
Huomaathan, että saunavihtojen tekeminen ja käyttäminen on Suvirannassa kielletty.
JOS AIKA KÄY PITKÄKSI…
Suvirannan päärakennuksesta löydät pienen valikoiman kirjoja, lehtiä ja pelejä, joita voit
lainata. Vahtimestarilta voit myös tiedustella pieniä puhdetöitä Suvirannan
kunnostamiseen.
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LÄHIPALVELUT
Suvirannasta on matkaa Hämeenlinnaan 24 km ja Iittalaan 12 km.
Apteekki
Kalvolan Apteekki, Kotkajärventie 1
14500 Iittala

Terveysasema ja kirjasto
Sauvalanaukio 4, 14500 Iittala

Ruokakaupat
S-Market Iittala, Kotkajärventie 2, 14500 Iittala

Kioski
R-Kioski, Hallintotie 1, 14500 IITTALA

Huoltoasema
Shell Hämeenlinna Iittala, Aropaltiontie, 14500 Iittala

NÄHTÄVYYDET

IITTALAN LASIMÄKI, 13 km
Lasimäellä ovat mm. Iittalan Outlet- myymälä, Kultasuklaan myymälä,
Keramiikkapaja Anubis ja Ravintola Taika.

PAROLA, 19 km
Panssarimuseo
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HÄMEENLINNAN Tiiriön palvelut, 21 km

TIIRINKOSKI, 23 km
Tiirinkosken tehdas

LEPAA, 28 km
Lepaan viini- ja puutarhatila
Lepaa Golf
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