MUUTTUVA LUONTO

Luontoretket Kuopiossa
2020

KUOPION LUONTORETKET 2020

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ja Kuopion luonnontieteellinen
museo järjestävät kesän ja syksyn aikana opastettuja luontoretkiä ja
tapahtumia. Retket ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Opastuskieli
on suomi. Osa retkistä voidaan toteuttaa suomeksi ja englanniksi.
Retkillä ja tapahtumissa huomioidaan koronavirusepidemian hillitsemiseksi tarkoitetut ohjeet ja rajoitukset. Huolehdimme turvaväleistä
ja osallistujien enimmäismäärästä voimassa olevien ohjeiden mukaan.
Muutokset ovat mahdollisia. Ethän tule retkelle sairaana.
Tämän vuoden teemana on Muuttuva luonto. Ympäristömme muuttuu
jatkuvasti ja eliölajien on pystyttävä sopeutumaan muutokseen. Osa
lajeista on harvinaistunut ja jotkut ovat jopa uhanalaisia. Toisaalta ihmisen aiheuttamat muutokset ovat muutamille lajeille tervetulleita.

Retkellä pidetään
evästauko

Lapsiperheille

HYVÄT RETKEILYTAVAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakkaa eväät rasioihin ja juomat pulloihin.
Vie retkellä syntyneet roskat kotiin lajiteltavaksi.
Kulje kävelyteitä ja polkuja. Älä tallaa herkkiä kasveja.
Hyvin käyttäytyvät koirat ovat tervetulleita opastetuille retkille.
Pidä koirat aina kytkettynä.
Tulenteko on sallittua vain siihen varatuilla paikoilla.
Metsäpalovaaran aikana tulta ei saa tehdä ollenkaan.
Luonnonmarjoja ja ruokasieniä saa poimia vapaasti.
Jäkälää ja sammalta ei saa kerätä.
Tarkkaile luonnoneläimiä riittävän kaukaa.
Älä ruoki luonnoneläimiä. Leipä ei ole linnuille terveellistä.

Esteetön retki

Liito-orava-LIFE
tapaamispaikan
nro

Kuopion kaupungin luontoretket 2020
Ulkoasu ja taitto: Kuopion kaupunki / Soile Nevalainen | Kannen kuva: Jussi Murtosaari
Valokuvat: Vicente Serra, Adobe Stock, Jouni Borgman ja Marko Schrader

KESÄKUU
Aika

Retki

Ke 3.6.
Kolmisoppi- ja
klo
Vuorilammen luontoa
17.30-19.30
p. 044 7182143

Tapaamispaikka

Pilpantien päässä oleva
iso parkkipaikka

To 4.6.
Maailman ympä‑
klo 10-14
ristöpäivän
p. 044 7182658 rastirata

Purnukadun pään
parkkipaikka

Ti 16.6.
Lähiretki Julkulan
klo
rantametsään
18.00-19.30
p. 044 7181543

Julkulan venesatama

Ti 9.6.
Maljalammen luontoa
klo
17.30-19.00
p. 044 7182143

To 25.6.
klo 15-17

p. 044 7182658

Liito-oravaretki Tahkolla

1
2

Flodbergin hautausmaan
pääportti
Hannikaisenkatu 7
3

Tahkolaaksontien
eteläisempi P-alue
nro 33

4

5

Retken kuvaus

Kierrämme Vuorilammen metsäpolkuja pitkin ja samalla
tutustumme Vuorilammen ja Kolmisoppilammen eläimiin,
kasveihin ja lampien vedenlaadun tilaan.
Tutustu koko perheen voimin Nurmisaaren luontopolkuun
ja sen eläimistöön rastimaisten tehtävien avulla. Tulipaikalla
mahdollisuus paistaa makkaraa.
Nautimme kesäisestä illasta kävelemällä noin 1 km matkan
Maljalammen ympäri. Samalle tutustumme alueen kasveihin
ja lintuihin, ja keskustelemme myös vieraslajeista.
Nautimme kesäillasta Julkulan rantametsässä ja kallioilla. Kävelemme noin 1 km matkan leppoisaan tahtiin pieniä polkuja
pitkin.
Tutustumme liito-oravan elämään sen elinympäristössä. Miksi
liituri ihastuttaa ja vihastuttaa, ja miten eri näkökulmat voidaan
yhdistää? Kävelemme rauhallisesti noin 1,5 km paikoitellen
mäkisessä maastossa.

HEINÄKUU
Aika

Ti 21.7.
klo 18-20
p. 044 7182658
Ke 29.7.
klo 21-23

p. 044 7182658

Retki

Liito-oravaretki ja pöntön
ripustus Kivilammella
Auringonlaskun
liito-oravaretki
Katiskaniemeen

Tapaamispaikka
Jynkän koulu,
Maitotie 2

Hotelli Rauhalahden
bussipysäkki,
Katiskaniementie 8

Retken kuvaus

6

7

Tutustumme liito-oravan elämään sen elinympäristössä ja
ripustamme pesäpöntön kodiksi. Näemmeköhän harmaan
liitäjän? Kävelemme rauhallisesti noin 1,5 km polkuja pitkin.
Tutustumme liito-oravan elämään ja yritämme nähdä sen
lähtevän yölliselle retkelleen. Kävelemme rauhalliseen tahtiin
noin 2 km polkuja pitkin ja odottelemme osan aikaa paikallaan,
joten pukeudu lämpimästi.

ELOKUU
Aika

To 13.8.
klo 18-20

Retki

Kuuntelukävely
kaupunkimaisemaan

p. 044 7182145
Ti 18.8.
klo 17-19

Rikkaruohostojen
monimuotoisuutta

p. 044 7182145
La 22.8.
klo 10-15
p. 044 7182145
Ke 26.8.
klo
20.30-23.00

p. 044 7182145
La 29.8.
klo 11-14

p. 044 7181543

Niittytalkoot Pilpassa

Tapaamispaikka

Retken kuvaus

Sankaripuiston
sisäänkäynti,
Suokatu 45

8

Elävän Kaupan parkkipaikka, Teollisuuskatu 1
(ajo parkkipaikalle Teollisuuskadun kautta,
jalan ja pyörällä
9
Tasavallankadulta)
Pilpantien päässä oleva
iso parkkipaikka

Lepakkoretki Savisaaressa

Vanhan puutarhan
parkkipaikka
Savisaaressa

Qummallinen luonto

Puijonsarven koulun
parkkipaikka,
Keski-Kaari 44

1

Miltä Kuopio kuulostaa kesäisenä iltana? Miten kuuntelemme
kaupungin äänimaisemaa arkena? Kävelemme leppoisaan
tahtiin n. 2 km (reitin varrella portaat) ja kävelyn jälkeen pysähdymme jakamaan yhdessä kuuntelukokemuksia. Ilmoittautumiset 27.7. alkaen puh. 017 182127 virka-aikana. Mukaan
mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta.
Tutustumme Haapaniemen entisen teollisuusalueen vierasja tulokaskasveihin.

Heinätalkoot Pilpan niityillä. Talkoolaisille on tarjolla nuotiokahvit ja talkoosauna. Talkoot järjestetään yhdessä Puijon
Ladun kanssa.

Tutustumme lepakoiden salattuun elämään Savisaareen
suuntautuvalla retkellä. Retki järjestetään yhdessä Kuopion
Luonnon Ystäväin Yhdistyksen kanssa. Ilmoittautumiset 17.8.
alkaen puh. 017 182127 virka-aikana. Mukaan mahtuu 50
10 ensin ilmoittautunutta.

11

Queer-henkisellä Puijon-retkellä ihmetellään sukupuolen ja
seksuaalisuuden luonnollista monimuotoisuutta. Evästauolla
mahdollisuus makkaranpaistoon. Retki järjestetään osana
Kuopio Pride-viikkoa yhteistyössä Savon Setan kanssa.

SYYSKUU
Aika

Retki

Tapaamispaikka

Retken kuvaus

To 10.9.
klo 18-20

Cityliituriretki
Kelloniemeen

Kettulanlahden
hautausmaan P-alue,
Suurahontie 7

Tutustumme liito-oravan elämään sen urbaanissa elinympäristössä ja ripustamme pöntön. Mikä merkitys viherverkostolla on liito-oravalle ja ihmiselle? Kävelemme rauhallisesti
polkuja pitkin noin 1,5 km.

Ke 2.9.
Koko perheen liito-oravaretki
klo
Puijonlaaksossa
17.00-18.30
p. 044 7182658

p. 044 7182658
La 12.9.
klo 10-14

Koko perheen ulkoilupäivä
Keihäsjärvellä

p. 044 7182145

Ti 15.9.
Lyhtykävely Puijolle
klo 19.30
p. 044 7182143
La 26.9.
Vanuvuoren
klo 11-14
vanhat metsät
p. 044 7182143

Rajalan koulu,
Tutustumme liito-oravan elämään sen elinympäristössä.
Sammakkolammentie 14 Miten se pystyy liitämään ja millaisia jälkiä liito-orava jättää
itsestään? Kävelemme rauhallisesti polkuja pitkin noin 1,5 km.
14
12

13

Keihäsjärven lintutorni,
Karttulantie 2358
Pesäpallokentän
parkkipaikka

14
15

Tutustumme Keihäsjärven linnustoon ja muuhun luontoon
uudesta lintutornista käsin. Paikan päällä luontoaiheista ohjelmaa lapsille. Mahdollisuus paistaa makkaraa nuotiopaikalla.
Ihailemme Puijon vanhaa metsää lyhtyjen ja taskulamppujen
valossa. Ota oma lyhty tai taskulamppu mukaan!

Pysäköintialue Koira
Vaellamme Vanuvuoren luonnonsuojelualueen metsissä
kaarteen varressa,
ja tutustumme vanhan metsän monimuotoiseen elämään.
16 Evästauolla ei tulentekomahdollisuutta.
Koirakaarre 72

MUUT
Aika

Su 4.10.
klo 10-15
p. 044 7181543

Retki

Sieniretki Suonenjoelle

Syksyllä,
Pönttötalkoot
ajankohta
ilmoitetaan
myöhemmin
p. 044 7182658

Tapaamispaikka

Retken kuvaus

Talkoista ilmoitamme
kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi -sivuilla

Rakennamme pönttöjä liito-oravalle ja linnuille. Talkoissa myös
ripustamme pönttöjä luonnonsuojelualueelle. Varustaudu
vaatteilla, jotka saavat likaantua ja kulua.

Suonenjoen S-marketin
parkkipaikka,
Iisvedentie 1
17

Ota sieniveitsi, kori ja omat eväät mukaan. Ilmoittautumiset
21.9. alkaen puh. 017 182 127 virka-aikana. Mukaan mahtuu
50 ensin ilmoittautunutta. Retki toteutetaan yhteistyössä
Savon Sieniseuran kanssa.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja luontoretkistä ja Kuopion luontokohteista saat alueellisista
ympäristönsuojelupalveluista (puh. 017 182 127, www.kuopio.fi/ymparisto-ja-luonto) ja Liikkuva Kuopio –sivulta www.liikkuvakuopio.fi.
Lisätietoja Liito-orava-LIFE-hankkeesta ja tapahtumista saat Kuopion
luonnontieteellisestä museosta www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/ymparistokasvatus/liito-orava-life/
Retkien mahdollisista peruuntumisista ilmoitetaan seuraavilla verkkosivuilla:
• www.kuopio.fi/fi/ymparisto-ja-luonto
• www.facebook.com/kuopionymparistonsuojelupalvelut
• www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi
• www.facebook.com/kuopionluonnontieteellinenmuseo
Karhonsaaren soutuveneen avaimen voi lainata virka-aikana Valtuustotalon asiakaspalvelusta (Suokatu 42, puh. 0800 918 511).
Kuopion ev.lut.seurakunnat järjestävät kesän aikana hautausmaakävelyjä eri teemoilla. Lisätietoja kävelyistä ja hautaismaiden osoitteet
www.kuopionseurakunnat.fi.

Liito-orava-LIFE

Liito-orava-LIFE-hankkeessa parannetaan liito-oravan elinvoimaisuutta ja turvataan sen elinympäristöverkostoja yhteen sovittamalla
lajin suojelua sekä maankäytön tarpeita yhdessä laajan toimijajoukon
kanssa Suomessa ja Virossa.						
Kuopion kaupungin ympäristöpalvelut ripustavat pönttöjä, vahvistavat kulkuyhteyksiä puiden istutuksella ja kehittävät toimintamalleja
liito-oravan parempaan huomioimiseen kaavoituksessa.			
				
Kuopion luonnontieteellinen museo järjestää kuopiolaisille erilaisia
yleisötapahtumia kuten opatettuja retkiä liito-oravametsiin ja pönttötalkoita, joissa asukkaat pääsevät tutustumaan lennokkaaseen
naapuriinsa.
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