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Liidossa-kiertonäyttely havainnollistaa liito-oravan elintapoja ja suojelun haasteita

Suomessa liito-orava on takuuvarma keskustelunaihe. Se ei ole varsinainen aarniometsälaji, vaan
sopiva elinympäristö saattaa löytyä myös kaupunkimetsistä aivan ihmisten naapurista. Liito-oravia
on löytynyt esimerkiksi Espoon, Kuopion ja Tampereen kaupunkialueelta.

Urbaaneista cityliitureista uutisoidaan ahkerasti, sillä tiukkojen rauhoitusmääräysten sovittaminen
kaavoitukseen tai kaupunkimetsien hoitoon ei ole lasten leikkiä. Toisaalta liito-oravan asuttama
metsä on tärkeä turvapaikka monelle muullekin metsälajille. Monimuotoiset lähimetsät edistävät
merkittävästi myös ihmisten hyvinvointia.

Liidossa on liito-oravan elintavoista ja suojelun haasteista kertova kiertonäyttely, jonka voi lainata
6.6.2022 alkaen Kuopion luonnontieteellisestä museosta kuljetuskustannusten hinnalla. Erillistä
näyttelyvuokraa ei peritä. Helposti pystytettävä näyttely sopii esimerkiksi museoiden,
luontokeskusten, kirjastojen, koulujen tai yhdistysten tiloihin, ja aineistosta voi räätälöidä tilan koon
mukaan erikokoisia kokonaisuuksia.

Liidossa on Kuopion luonnontieteellisen museon tuotantoa. Se on osa Liito-orava-LIFE –hanketta
ja sen tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE –rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen
tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen
käytöstä.

Liidossa-näyttelyn sisältö

Näyttelyssä on useita erilaisia osioita, joita voi yhdistellä. Mukaan kannattaa valita koko roll-up-
aineisto (9 kpl), mutta valotaulujen tai laatikoiden määrää voi soveltaa käytössä olevan tilan
mukaan.

Koko aineiston saa mahtumaan vähintään noin 36 m2:n kokoiseen tilaan. Laajin kokonaisuus vaatii
kuljetukseen suuren pakettiauton, pelkkä roll-up-kokonaisuus kulkee helposti henkilöautossa tai
kuljetusliikkeen mukana.

A. Roll-up (9 kpl 80 x 200 cm)
- tietoaineisto liito-oravasta itsestään seisovilla roll-up -telineillä
- ei vaadi seinäkiinnitystä



- Roll-up-aineiston otsikot:
1. Liidossa
2. Mistä tunnet sä liiturin?
3. Papanat paljastavat
4. Kuusimetsän harmaa henki
5. Suoria ja epäsuoria uhkia
6. Kolopesästä omaan kotiin
7. Pohjoisen havumetsän laji
8. Tiukasti suojeltu laji
9. Suunnittelulla sopuun

B. Valotaulut (3 kpl 70 x 100 cm)
- isot valokuvat tuovat näyttävyyttä
- vaativat tukevan seinäkiinnityksen valotauluille

C. Laatikot (6 laatikkoa 150 lev x 75 kork x 70 cm syv)
- tuovat havainnollisuutta, näyttävyyttä ja lisätietoja roll-upien aiheisiin
- Laatikko 1 (roll-up 2-3): Täytetty liito-orava ja orava, silitettävä liito-oravan nahka,

jäljennöksiä papanoista + kaksi pleksikuutiota
- Laatikko 2 (roll-up 4): Liito-oravan ruokavarasto + pleksikuutio
- Laatikko 3 (roll-up 5): Täytetty kanahaukka, viirupöllö ja näätä, jolla suussa liito-orava

+ pleksikuutio
- Laatikko 4 (roll-up 6): Liito-oravan pesäpönttö, emo pöntössä + pleksisuoja + alusta
- Laatikot 5-6 (kokonaisuus): alumiinikaaret, joihin on ripustettu liitävä liito-orava

Kuvia näyttelystä

https://1drv.ms/u/s!Ah8nmYoKq6QchlDBek8miWnTkP2V?e=R9rB2K
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