Keskiviikko 28.8. Tutustumme lepakoiden salattuun elämään Vuorilammelle suuntautuvalla retkellä. Kokoontuminen Pilpantien päässä olevalla parkkipaikalla klo 20.30. Retki
järjestetään yhdessä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen
kanssa.

Suomen luonnon päivän risteily
Kallaveden saaristossa

Lauantai 31.8. Risteilemme Etelä-Kallavedellä Kansallisen
kaupunkipuiston maisemissa. Risteilemään lähdetään Matkustajasatamasta klo 10. Takaisin palataan klo 16 mennessä.
Ilmoittautumiset 22.7. alkaen puh. 017 182 127, kaupungin
virka-aikana. Mukaan mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta.
Risteilystä peritään aikuisilta 10 euron maksu.

Sieniretki Suonenjoelle

Sunnuntaina 1.9. lähdetään bussilla sienimetsään. Ota sieniveitsi, kori, säänmukaiset vaatteet ja omat eväät mukaan.
Tapaamme klo 10 Maljalahdenkadulla tilausbussien pysäkillä
kaupungintalon takana, jonne palaamme klo 15. Ilmoittautumiset 22.7. alkaen: puh. 017 182 127, kaupungin virka-aikana.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Bussiretken hinta 5 € maksetaan käteisellä paikan päällä. Retki
toteutetaan yhteistyössä Savon Sieniseuran kanssa.

Pienen Neulamäen ratavarren hoitotalkoot

Tiistai 10.9. Hoidamme Kuopiossa harvinaisten kasvien kasvupaikkoja Pienen Neulamäen vanhan ratapohjan varressa.
Talkoot järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten:
puh. 044 718 2185

Lyhtykävely Puijolle

Keskiviikko 18.9. Ihailemme Puijon vanhaa metsää lyhtyjen ja taskulamppujen valossa. Kävelylle lähdetään klo 19.30
pesäpallostadionin pysäköintialueelta. Ota oma lyhty tai
taskulamppu mukaan!

Hiljan päivän retki

Tiistai 8.10. Hiljaisuus on katoava luonnonvara, etenkin
kaupunkiympäristössä. Tällä retkellä kuulostelemme metsän
äänimaisemaa, mietimme hiljaisuuden merkitystä hyvinvoinnillemme ja nautimme syksyisestä luonnosta. Tapaamme klo
17.30 Puijon tornin juurella. Ota mukaan otsa- tai taskulamppu ja hyvät jalkineet, kuljemme hämärässä metsässä pieniä
polkuja pitkin. Lisätietoja: p. 044 718 1543
Kuopion kaupunki
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Kuopion luonnontieteellinen museo

Liito-oravaretkiä syksyllä

Syys-marraskuussa järjestetään useita liito-oravaretkiä eri
puolilla Kuopiota. Retket ovat osa Liito-orava-LIFE -hanketta.
Lisätietoja elokuun puolivälissä osoitteessa
https://kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/

Puhas Piitsi! on yhteinen rantaroskien
keräyskampanja

Tavoitteena on siistiä Kallaveden rannat roskista ja herättää
tietoisuutta rantojen roskaisuudesta. Kampanjan toteuttaa
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry. Lisätietoja
puh. 050 3267304 ja tapahtumasivuilta https://www.sll.fi/kuopio/tapahtuma/puhas-piitsi-rantaroskatalkoot/
Kaikille avoimet yhteiskeräykset:
• Torstai 16.5. klo 17 Kirveslahti, Petonen
• Tiistai 21.5. klo 17 Itkonniemen ranta, Itkonniemi
• Keskiviikko 22.5. klo 17 Kuopionlahti, Keskusta,
tapaaminen Vuorikadun pään parkkipaikalla
• Torstai 23.5. klo 17 Saaristokatu Pölhön pääty,
tapaaminen jäätelökioskin parkkipaikalla
• Tiistai 28.5. klo 18 Julkulan ranta, Julkula

Vieraskasvien torjunta on hyötyliikuntaa
parhaimmillaan! Haitallisten vieraskasvilajien
torjuntatalkoita kesällä 2019

Talkoolaisille on luvassa talkookahvit ja vinkkejä vieraslajien
torjuntaan. Mukaan tarvitset iloisen talkoomielen lisäksi maastoon sopivat vaatteet. Talkoot järjestetään Kuopion kaupungin,
Metsähallituksen luontopalvelujen ja Kuopion Luonnon Ystäväin
Yhdistyksen yhteisvoimin. Lisätietoja: puh. 044 718 2185
• Torstai 4.7. Karhunköynnöksen kitkentätalkoot Puijon
helmoissa. Kokoontuminen Puijon pesäpallostadionin
parkkipaikalla klo 17.
• Torstai 11.7. ja 25.7. Jättipalsamin torjuntatalkoot Halmejoen lehdossa. Kokoontuminen Halmejoentien varrella
luonnonsuojelualueen opastuspisteen luona klo 17.
• Torstai 18.7. Jättipalsamin torjuntatalkoot Antikkalan
rinteen liepeillä ja Pihlajalaaksossa. Kokoontuminen
Antikkalan rinteen parkkipaikalla klo 17.

Lisätietoja luontoretkistä ja Kuopion luontokohteista saat
alueellisista ympäristönsuojelupalveluista (puh. 017 182 127,
www.kuopio.fi/fi/ymparisto-ja-luonto).
Karhonsaaren soutuveneen avaimen voit lainata Valtuustotalon asiakaspalvelusta (Suokatu 42, puh.0800 918 511).
Kuopion ev.lut.seurakuntien hautausmaakävelyt - Lisätietoja kävelyistä ja hautausmaiden osoitteet
www.kuopionseurakunnat.fi

Kansikuva Vicentre Serra ja sisäkuvat Marko Kelo ja Kalle Ruokolainen. Paino: Kuopion kaupungin tulostuskeskus 2019

Lepakkoretki Vuorilammella
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KESÄN 201 9 LUONTORETKET JA TAPAHTUMAT
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ja Kuopion luonnontieteellinen museo järjestävät kesän aikana opastettuja
luontoretkiä ja tapahtumia. Yleensä pari tuntia kestävät retket ovat Etelä-Kallaveden laivaretkeä ja Suonenjoen
bussiretkeä lukuun ottamatta maksuttomia. Tämän vuoden teemana ovat
luonnon tuottamat hyvinvointi- ja terveysvaikutukset.

Liito-oravaretki Jynkänvuorelle

Tiistai 14.5. Retkellä tutustumme mystisen metsäneläimen
liito-oravan elämään. Samalla pohdimme miksi liito-orava ihastuttaa tai vihastuttaa? Millainen olisi liito-oraville sekä ihmisille
hyvä ympäristö? Kokoonnumme Uppo-Nallen päiväkodin
risteyksessä (Isännäntie 22) klo 17.
Lisätietoja: puh. 044 718 2185

Sammakkolammen luontoa ja
ajankohtaisia suunnitelmia

Keskiviikko 15.5. Nautimme keväisestä luonnosta ja samalla
tutustumme Sammakkolammen tilaan ja kuulemme lampeen
kohdistuvista ajankohtaisista suunnitelmista. Retki järjestetään
yhdessä Kaupunkisuunnittelupalveluiden kanssa. Kokoonnumme klo 18 Mailatien päähän

Kaskikansan merkkejä etsimässä

Tiistai 21.5. Kaskeamisen jälkiä on tänäkin päivänä näkyvillä
Puijolla. Retkellä tutustutaan paikalliseen kulttuuriperintöön
ja Puijon keväiseen luontoon. Kuljemme metsäpolkuja, hyvät
kengät ovat tarpeen. Kokoontuminen klo 18.00 Konttilassa
(Antikkalantie 114). Lisätietoja: p. 044 718 1543

Kevätillan tunnelmia Vuorilammella

Torstai 23.5. Kuulostelemme sammakoiden pulputusta sekä
nautimme rastaiden ja muiden kevätillan laulajien konsertoinnista. Kokoonnumme Pilpantien varrella Kolmisoppilammen
pohjukan parkkipaikalla klo 19.

Villiyrtti-ilta

Keskiviikko 29.5. Tutustumme muutamaan tavalliseen
lähiluonnon villiyrttiin. Sään salliessa keräilemme niitä ja valmistamme pikkupurtavaksi nuotiolla. Mukaan säänmukaiset
vaatteet ja ruokailuvälineet sekä halutessasi oma keräilykori tai
paperipusseja, sakset, hanskat ja omaa evästä. Tapaamispaikka
Pilpantien päässä olevalla parkkipaikalla klo 17. Ilmoittautumiset
10.5. alkaen p. 044 718 1543, kaupungin virka-aikana. Mukaan
mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta.

Pirtin polkujuoksentelu perheille

Torstai 8.8. Metsässä on lupa juosta ja on lupa kiivetä – saa
myös istua. Lähimetsä liikuttaa, leikityttää ja palauttaa.
Pääasiassa kävelemme, mutta kipaisemme poluilla lyhyeen juoksuun tai hyppäämme kiville, kun/jos siltä tuntuu.
Kokoontuminen Pirtin koulun kentällä klo 18. Retken kesto
on n. 1-1,5 h.

Ihmeotukset ja niiden olinpaikat

Tiistai 4.6. Tällä koko perheen retkellä möyrimme maassa,
tongimme lahopuita, kahlaamme rantaveteen ja kääntelemme
kiviä ihmeotusten löytymisen toivossa. Todellisuus on tarua
ihmeellisempää! Omat kumisaappaat ja hyvät eväät mukaan.
Tapaamme klo 17.00 Viinaniemen parkkipaikalla, Neulaniementien varrella. Lisätietoja: p. 044 718 1543

Iltaretki Julkulan kalliorannoilla

Torstai 13.6. Vihreän ympäristön hyvinvointivaikutukset ovat
jo monelle tuttuja. Mikä merkitys Kuopiota ympäröivällä sinisellä
ympäristöllä voi olla hyvinvoinnille? Kävellään rantakallioilla ja
keskustellaan rantapolkujen merkityksestä niin tutkimusten,
kuin omien kokemustemme valossa. Kokoonnumme Julkulan
venesatamassa klo 18.

Luonnonkukkien päivän retki

Laivonsaaren souturetki

Lauantai 10.8. klo 11-16. Reippailuhenkisellä luontoretkellä soudamme kirkkoveneillä Laivonsaareen, missä patikoimme noin neljän kilometrin lenkin. Paluumatkalla nautimme
kahvit Nimismiehennokan laavulla. Maastossa on paikoin
suuria korkeuseroja ja retki vaatii hyvää peruskuntoa. Retki
ei sovellu pienille lapsille, koska jokainen osallistuu veneen
soutamiseen. Ilmoittautumiset 12.7.2019 mennessä ja
lisätietoja: puh. 044 718 2513 tai puh. 044 718 2185.

Petosenlammen retki

Keskiviikko 14.8. Nautimme elokuisesta illasta kiertelemällä Petosenlammen ympäristössä. Samalla tutustumme lammen luontoon ja vesistön tämän hetkiseen tilaan.
Kokoonnumme klo 18 Lippumäen uimahallin sisäänkäynnin
edessä.

Sunnuntai 16.6. Vietämme valtakunnallista luonnonkukkien
päivää retkeilemällä Katiskaniemen luonnonsuojelualueella.
Evästauko, omat eväät mukaan (ei tulentekomahdollisuutta).
Kokoontuminen klo 12 Kylpylähotelli Rauhalahden edessä (Katiskaniementie 8). Retki sopii myös lapsiperheille. Retki järjestetään yhdessä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen kanssa.

Pajut ja niitä hyödyntävät eläimet

Väinölänniemen lintu- ja kääpäkävely

Niittytalkoot Pilpassa

Tiistai 2.7. Kevyellä kävelyretkellä tutustutaan Väinölänniemeen ja Peräniemeen lähiluontokohteena, etenkin linnustoon
ja puistopuiden lahottajasieniin. Kokoontuminen klo 18 Kuopionlahden parkkipaikalla. Lisätietoja: p. 044 718 2651

Tiistaina 20.8. Tutustumme lähiluonnossa kasvaviin pajulajeihin sekä opimme tunnistamaan pajuja syöviä hyönteisiä (ja nisäkkäitä) myös niiden tekemien syömäjälkien
perusteella. Kokoonnumme klo 17 Tervaruukin pihapiirissä.
Lisätietoja: p. 044 718 2657
Lauantai 24.8. on vuorossa Puijon Ladun kanssa yhteistyössä järjestettävät heinätalkoot Pilpan niityllä. Talkoot
alkavat klo 10. Talkoolaisille on tarjolla nuotiokahvit ja talkoosauna.

