
LUONTORETKIÄ  
LAHDEN SEUDULLA 

Kevät–kesä 2022

Mukana myös  
ympäristö-

tapahtumia ja
kohdevinkkejä

ja tiedottaja Riikka Lamminpää-Teivainen p. 
050 535 9831.

Ke 6.7. klo 16.30–18.30 Monimuotoinen 
maisema luovuuden lähteenä maastotyö-
paja
Lähtö hiihtomuseon pääovelta (mäkikatso-
mon pohjoispuoli), Salpausselänkatu 8.
Oletko pohtinut, miten luonto on vaikuttanut 
kulttuuriimme viimeisen 9000 vuoden aika-
na? Tiedätkö, miksi jääkauden jälkeen Suo-
mea asuttavat ihmiset asettuivat juuri Sal-
pausselkien läheisyyteen? Haluaisitko kokea 
toiminnallisen luontoretken, jossa pääset 
sekä oppimaan että käyttämään luovuutta-
si? Nyt siihen on mahdollisuus, sillä osana 
Salpausselkä Geoparkin opetusohjelmien 
kehittämistyötä järjestämme Monimuotoi-
nen maisema luovuuden lähteenä -työpajaa 
avoimena ja maksuttomana retkenä kaikil-
le kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan! Retki 
suuntautuu Hiihtomuseolta polkuja pitkin Sal-
pausselän suppaan ja maasto on vaativaa. 
Mikäli osallistuminen askarruttaa, otathan 
yhteyttä ja kysyt lisätietoja: ympäristökas-
vattaja Emma Marjamäki p. 044 416 4951. 
Retken järjestävät Salpausselkä Geopark ja 
Hiihtomuseo.

La 9.7. klo 10.30–12 Perheluontokerhon 
suoretki Linnaistensuolle
Retken lähtöpaikka: Länsipuolen parkkipaik-
ka, Korvenrannantie 262. Perheluontoker-
hon suoretkellä tutustutaan Linnaistensuon 
monimuotoiseen suolajistoon. Kuljemme pit-
kospuureitillä tutkien ja bongaillen. Näemme-
köhän sisiliskon, hyttysten toukkia ja viime 
syksyn karpalon? Tärkeäksi osaksi retkiä on 
muodostunut evästauko luonnon helmas-
sa, joten pakkaathan mukaan säänmukai-
sen vaatetuksen lisäksi retkieväät. Jalkineik-
si suosittelemme kumisaappaita. Lisätietoa 
tässä esitteessä!

Ma 11.7. klo 17.30–19 Osbu talkoot Itä: 
Haitallisten vieraslajien torjunta
Jättipalsami, lähtö Suppalan matonpesupai-
kalta (Suppalantie).

To 14.7. klo 17.30–19 Osbu talkoot Kes-
ki-Lahti: Haitallisten vieraslajien torjunta
Lupiini, Salpausselkä (Teivaankadun ja Tei-
vaanmäen puistotien yhdyskohta, puomi).

PERHELUONTOKERHO 
2022

Perheluontokerho on suunnattu 3−6 vuotiail-
le lapsille sekä heidän perheenjäsenilleen. 
Aikataulu on joustava ja etenemme lasten 
jaksamisen mukaan. Kerhokerrat ovat mak-
suttomia, itsenäisiä luontoretkiä. Lisätieto-
ja: ympäristökasvattaja Emma Marjamäki p. 
044 416 4951.
Facebook: Lahden Perheluontokerho.

TIETOA HAITALLISISTA 
VIERASLAJEISTA
Launeen kirjasto 1.–27.3. (Aurakatu 11)

Nastolan kirjasto 1.–27.3. (Toritie 6)

Ahtialan kirjasto 29.3.–17.4. (Alasenkatu 2)

Liipolan kirjasto 29.3.–17.4.2 (Ostoskatu 3)

Renkomäen kirjasto 20.4.–15.5. (Orimattilankatu 93)

Jalkarannan kirjasto 20.4.–15.5. (Sarvikuja 1)
Lahden palvelutori 9.–29.5. (Kauppakeskus Trio)

Kärpäsen kirjasto 17.5.–12.6. (Kasakkamäentie 16)

Lahden kaupunginkirjasto 2.–28.7. (Kirkkokatu 31)

Jättipalsamin 
kitkentäkehikot
Asukkaiden omatoimista jättipalsamin torjuntaa 
varten viedään 6.6.2022 seuraaville paikoille 
kitkentäkehikot, joissa on ohjeet jättipalsamin 
tunnistamiseen ja torjuntaan. Kehikoihin ei saa 
laittaa muita kasveja.

- Lehtolanpuiston leikkialue, Esikonkatu - Lampi-
puiston leikkialue
- Metsäpellontie - Kiveriönkatu 13 - 15 takana 
oleva metsä
- Mattilanmäki - Kerinkallion polku, viljelypalsto-
jen läheisyys
- Kaskenkaatajankatu alkupäässä
- Kurukatu päässä, kävelytien lähellä
- Sepänniemenkuja, urheilukentän ympäristö
- Suppalantie, matonpesupaikka
- Metsäpellonmäen leikkialue, Kuusirinteenkatu 
– Metsärinteenkatu välinen alue
- Mastokatu – Lehtiojantie välinen kävelytie, sil-
lan läheisyydessä Lehtiojan palvelutalon lähellä.

Lisätietoa haitallisiin vieraslajeihin liittyvistä
tapahtumista:
miia.korhonen@luontoturva.com
p. 050 911 7782.

Perheluontokerhoa järjestävät Luonto-Liitto ja 
Lahden kaupunki
Ma 18.7. klo 17.30–19 Osbu talkoot Etelä: 
Haitallisten vieraslajien torjunta
Jättipalsami, Kerinkallion viljelypalstojen lä-
heisyys (Kerinkallionpolku, viljelypalsta).

Ke 20.7. klo 17.30–19 Osbu talkoot Pohjoi-
nen: Haitallisten vieraslajien torjunta
Espanjansiruetana, lähtö Laitumen leikki-
alueelta (Mustikkapolku).

Yhteistyössä:

Asikkalan luonnonystävät ry
Hollolan ympäristöyhdistys ry
Lahden Hiihtomuseo 
Lahden Kalevan kuntojaosto
Lahden ympäristöpalvelut
Luonto-Liitto
Luontoturva ky
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Salpausselkä Geopark -yksikkö
Salpausselän luonnonystävät ry
Salpausselän Samoojat ry

Tietoa Lahden seudun luonnosta
ja retkikohteista:

www.lahdenseudunluonto.fi
www.lahti.f/vapaa-aika/luonto-ja-aktiviteetit 
www.salpausselkageopark.fi 
www.visitlahti.fi 
www.retkipaikka.fi 
www.retkikartta.fi  

Salpausselän maastoliikuntapolut

Salpausselän ulkoilualueella on yli 30 kilometriä 
merkittyjä maastoliikuntapolkuja. Poluilla voi kä-
vellä, juosta ja maastopyöräillä sekä runsaslumi-
seen aikaan kulkea lumikengillä. Lahden reiteiltä 
on merkitty polkuyhteys Hollolan kuntakeskuksen 
suuntaan ja Tiirismaan maastopyöräilypoluille. 
Tervetuloa ulkoilemaan upeassa luonnossa!
Tutustu polkureitteihin: www.lahti.fi/vapaa-aika/
luonto-ja-aktiviteetit/maastoliikuntapolut/

Lisätietoja
Lahden ympäristöneuvonta
p. 044 416 2762
ymparisto@lahti.fi

Muita
luontoretkiä ja

tapahtumia löydät 
Menoinfosta ja

yhdistysten
kotisivuilta.

EspanjansiruetaNA- 
roskikset
Espanjansiruetanaroskikset tulevat seuraaville 
paikoille 1.6.2022 alkaen:

- Villähde, Kurenniityntie (kävelytien reunassa Ku-
renojantien ja Tuomipihlajantien välissä)
- Villähde, Sammalsuon luonnonsuojelualue, Kuk-
kasjärventieltä Koiskalantielle päin menevän ul-
koilureitin varrella.
- Ahtiala, Laitumen leikkialue (Mustikkapolku)

Etanat laitetaan roskiksiin vain suljettavissa as-
tioissa ja kuolleina. Roskisten yhteydessä on 
ohjeet espanjansiruetanoiden keräämiseen ja nii-
den erottamiseen kotoperäisistä ja haitattomista 
etanalajeista, kuten ukkoetanasta ja metsäeta-
nasta.

Maastossa 
tiedotekyltit 
haitallisista vieras-
kasveista

Haitallisista vieraslajeista kertovia maastokylt-
tejä viedään ulkoilureittien varteen ja puistoihin. 
Kyltit ovat esillä seuraavissa paikoissa 11.5 
–19.6.2022 

- Merrasjärven uimarannalta lähtevän ulkoilureitin 
varrella (Merrasojantie)
- Kariston rantatie, uimarantaa vastapäätä lähte-
vän ulkoilureitin varrella
- Villähde Vanhankartanonpuisto (Vanhankarta-
nontie)
- Nastola Kisaharjunpuisto (Vehkosillantie)
- Tapanilan hiihtomaja (Hiihtomajantie 98)
- Jalkarannantiellä Korpikankareenkatua vasta-
päätä olevan ulkoilureitin varressa
- Salpausselällä koirien koulutusalueen päässä 
olevalla puisella ilmoitustaululla
- Riihelä Erviänpuisto, lammen lähellä
- Koneharjunkatu pää, ulkoilureitti
- Jalavakatu pää, ulkoilureitin läheisyydessä
- Tarolankatu, ulkoilureitti

PÄIJÄT-HÄMEEN LINTU-         

TIETEELLINEN YHDISTYS RY

BirdLife Suomen jäsenjärjestön, Päijät-Hä-
meen lintutieteellisen yhdistyksen retkille ja 
etäluennoille on ennakkoilmoittautuminen:
phly.fi/toiminta/tapahtumat/ilmoittaudu-ta-
pahtumaan tai Päivi Nousiaiselle,
p.nousiainen@phnet.fi p. 040 5080 492 tai 
Paavo Postille posti.paavo@outlook.com
p. 050 322 3087.
Lisätiedot, kellonajat ja mahdolliset muutok-
set tapahtumista löytyvät kotisivuillamme: 
phly.fi/toiminta/tapahtumat/tapahtumaka-
lenteri
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

HAITALLISET VIERASLAJIT

LISÄTIEDOT:



Maaliskuu

Ti 15.3. klo 18–19.30 Tapani Saimovaaran pöl-
lökurssi: lajit, äänet, esiintyminen (etä)
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä. Katso ohjeet 
osallistumiseen esitteen kohdasta Päijät-Hä-
meen lintutieteellinen yhdistys.

La 19.3. klo (Heinolasta 18.15) 19–01 Pöllöret-
ki Lahden ympäristöön
Retken omakustannehinta (bussi) 15€ aikuinen 
ja 10€ alle 18-vuotias. Omat eväät ja sään mu-
kainen varustus. Ilmoittautuminen 14.3. mennes-
sä. Katso ohjeet osallistumiseen esitteen koh-
dasta Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys.

La 26.3. klo 20.30–21.30 EARTH HOUR
www.wwf.fi/earthhour/   Sammuta sinäkin valot!

La 26.3. klo 10.30–12 Perheluontokerhon valo-
kuvausretki Lanu-puistoon
Retken lähtöpaikka Kariniemenkadun parkki-
paikka Pikku-Veskulla. Perheluontokerhon kevät-
kausi alkaa valokuvausretkellä Lanu-puistossa. 
Harjoittelemme yhdessä talvisten henkilökuvien 
ottamista ja ohjaajat auttavat yhteisten hetkien 
ikuistamisessa. Retkellä myös valokuvasuunnis-
tetaan. Tärkeäksi osaksi retkiä on muodostunut 
evästauko luonnon helmassa, joten pakkaathan 
mukaan säänmukaisen vaatetuksen lisäksi ret-
kieväät. Mukaan kannattaa pakata myös valoku-
vausväline. Lisätietoa tässä esitteessä!

26.-27.3.  24h pyöräilytapahtuma kauppakes-
kus Karismassa
Tapahtuman järjestää hyväntekeväisyyspyöräily-
joukkue Team Rynkeby God Morgon Lahti, jonka 
tarkoitus on polkea matka Pariisiin (1300km) 
vuorokauden aikana ja samalla esitellä pyöräily-
joukkueen toimintaa. Team Rynkeby God Morgon 
Lahti kerää varoja vakavasti sairaille lapsille ja 
nuorille. Hyväntekeväisyyden lisäksi joukkue tree-
naa yhdessä ja aikoo ensi kesänä pyöräillä Pa-
riisiin. Lisäinfoa Fb ja Insta: Team Rynkeby-God 
Morgon Lahti.

28.3.–8.4. Pyydystalkoot 
Korjataan hoitokalastuspyydyksiä. Työ opetetaan, 
et tarvitse aiempaa kokemusta. Tapahtumaan 
osallistuminen on maksutonta ja talkoolaisille 
tarjotaan päivittäin lounas sekä kahvit. Osoite: 
Niemenkatu 77, Lahti. Järjestäjät: Päijät-Hämeen 
Vesijärvisäätiö, Lahden ympäristöpalvelut ja Päi-
jät-Hämeen Kalatalouskeskus.

Huhtikuu
 
La 2.4. klo (Heinolasta 7.15) 8–16 Kevään en-
simmäiset muuttolinnut -retki
Retken omakustannehinta (bussi) 20€ aikuinen, 
10€ alle 18-vuotias. Omat eväät, sään mukainen 
varustus ja oma optiikka mukaan. Ilmoittautumi-
nen 28.3. mennessä. Katso ohjeet osallistumi-
seen esitteen kohdasta Päijät-Hämeen lintutie-
teellinen yhdistys.

Ke 6.4. klo 18–19.30 Tiiraa tiiraajille -kurssi 
(etä)
Vesa Ijäs opastaa Tiira-tietokannan käyttöä. Kat-
so ohjeet osallistumiseen esitteen kohdasta Päi-
jät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys.

La 9.4. klo 10.30–12.30 Perheluontokerhon laa-
vuretki Seelammille
Retken lähtöpaikka: Pajulahden Jäähallin park-
kipaikka, Pajulahdentie 167. Perheluontokerhon 
retkillä tutustutaan lähiympäristön luontokoh-
teisiin yhdessä muiden perheiden ja mukavien 
ohjaajien kanssa. Retkellä tutkitaan luontoa, lei-
kitään ja ihmetellään yhdessä. Tärkeäksi osaksi 
retkiä on muodostunut evästauko luonnon hel-
massa, joten pakkaathan mukaan säänmukaisen 
vaatetuksen lisäksi retkieväät. Tällä retkellä eväi-
den valmistukseen on nuotiomahdollisuus. Lisä-
tietoa tässä esitteessä!

Ma 11.4. klo 18–19.30 Inka Plit kertoo BirdLife 
Suomen toiminnasta (etä)
Inka on BirdLife Suomen järjestösihteeri ja BirdLi-
fe-lehden päätoimittaja. Katso ohjeet osallistumi-
seen esitteen kohdasta Päijät-Hämeen lintutie-
teellinen yhdistys.

La 16.4. klo (Hollolasta 9.30) 10–13 linturetki 
Kutajärven lintutornille
Lähtö klo 10 kimppakyydein (koronan salliessa) 
Heinsuon koulun (ent. Hollolan yläkoulun) P-pai-
kalta, Terveystie 8–10 ja Lahden Pikku-Vesijärven 
vesiurkujen viereiseltä parkkipaikalta klo 9.30. 
Retken kesto 3 h. Oppaana Senja Hynninen. Yh-
teyshenkilö Matti Laurila p. 040 595 3147. Jär-
jestäjät: Salpausselän luonnonystävät ja Hollolan 
ympäristöyhdistys.

Ke 20.4. klo 18–19.30 Arto Puikkonen esitel-
möi petolintujen rengastuksesta. 
Tilaisuuden muoto on vielä avoin. Katso ohjeet 
osallistumiseen esitteen kohdasta Päijät-Hä-
meen lintutieteellinen yhdistys.

La 14.5. klo 10–14 Pyöräilyviikon pyöräretki
Matka noin 45 km. Reitti: Lähtö Hakkapeliitta-
patsaalta (Mariankatu) – Hollolan kirkko – Vesala 
– Kukonkoivu – Korpikylä – Matkakeidas (tauko, 
varaa kahviraha) – Salpakangas - Lahti. Retkelle 
voit liittyä matkan varreltakin. Ota omat eväät ja 
juotavaa mukaan, taukoja pidetään tarpeen mu-
kaan. Varmista reitti vielä ennen tapahtumaa, jos 
haluat liittyä mukaa matkan varrelta! Yhteyshen-
kilö Helena Nurmio p. 0400 432 099. Retken jär-
jestää Salpausselän Samoojat ry.

Ma 16.5. klo 18–21 Palolammen retki sinivuok-
kojen aikaan
Kokoonnutaan Joutjärven uimarannan kioskille 
klo 18 ja lähdetään yhdessä sinivuokkorinteen 
polkua Palolammelle päin. Tutustutaan Palolam-
men mielenkiintoiseen historiaan Leo Ketolan 
johdolla. Palataan yhdessä Joutjärvelle, jossa 
mahdollisuus nokipannukahville pientä korvausta 
vastaan. Matkan pituus yhteensä noin 5 km. Li-
sätietoja Leo Ketola p. 040 756 8444. Tapahtu-
man järjestää Salpausselän Samoojat ry.

Ma 16.5. Lasten lintuviikko alkaa
Katso ohjeet osallistumiseen esitteen kohdasta 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys.

20.5.–5.6. SALPAUSSELKÄ GEOPARK -TAPAH-
TUMAVIIKOT
Salpausselkä Geopark -viikoilla juhlistetaan kuu-
den kunnan (Lahti, Hollola, Heinola, Asikkala, Pa-
dasjoki, Sysmä) yhteistä geopark-aluetta. Kevään 
aikana julkaistavassa ja päivittyvässä ohjelmas-
sa on mm. retkiä alueen upeisiin luontokohtei-
siin. Seuraa ilmoittelua Salpausselkä Geoparkin 
Facebook-sivulla 
 facebook.com/salpausselkageopark
 ja Visit Lahden nettisivujen Tapahtumat-sivulla 
visitlahti.fi/etusivu/tapahtumat/. Lisätiedot: 
Salpausselkä Geopark / Vilma-Lotta Tallgren p. 
040 757 8351, vilma-lotta.tallgren@lahtiregion.fi 
ja Kati Komulainen p. 040 579 9247,   
kati.komulaine(at)lahtiregion.fi.

La 21.5. Toukokuun pinnaralli
Katso ohjeet osallistumiseen esitteen kohdasta 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys.

La 21.5. klo 10.30–12.30 Perheluontokerhon 
keväinen väriretki Ritaniemessä
Retken lähtöpaikka: Mukkulan tapahtumapuis-
ton parkkipaikka, Ritaniemenkatu 14. Perheluon-
tokerhon retkellä etsitään värejä Ritamäen luon-

Kesäkuu

28.5.–3.6. VESIJÄRVIVIIKKO
Lisätietoa ja tapahtumat  www.vesijarvi.fi

20.5.–5.6.SALPAUSSELKÄ GEOPARK -TA-
PAHTUMAVIIKOT  (Katso toukokuun kohdal-
ta lisää)

Su 5.6. MAAILMAN YMPÄRISTÖPÄIVÄ
Maailman ympäristöpäivä on vuodesta 1972 
alkaen 5. kesäkuuta järjestetty Yhdistynei-
den kansakuntien ympäristöohjelman vuosi-
päivä, jolloin kiinnitetään huomiota ympäris-
tökysymyksiin. Teemapäivän kotisivu
www.worldenvironmentday.global 

Ti 7.6. klo 17.30–19 Osbu talkoot Pohjoi-
nen: Haitallisten vieraslajien torjunta
Espanjansiruetana, lähtö Laitumen leikki-
alueelta (Mustikkapolku).

La 11.6. klo 10.30–12 Perheluontokerhon 
metsäjoogaretki Haikkarinniemeen
Retken lähtöpaikka: Toivolantien päädys-
sä sijaitseva parkkialue. Perheluontokerhon 
metsäjoogaretkellä päästään harjoittelemaan 
koko perheelle sopivia rentouttavia ja venyt-
täviä liikkeitä Haikkarinmäen monimuotoi-
sessa luonnossa. Tärkeäksi osaksi retkiä on 
muodostunut evästauko luonnon helmassa, 
joten pakkaathan mukaan säänmukaisen 
vaatetuksen lisäksi retkieväät. Tälle retkelle 
kannattaa pukeutua joustaviin, monipuolista 
liikkumista mahdollistaviin vaatteisiin. Katso 
Lisätietoa tässä esitteessä!

La 11.6. klo 9–17 Perinteinen Vesijärven 
ympäripyöräily
Reitin pituus noin 85 km. Lähtö Pikku-Veskun 
parkkipaikalta (Jalkarannatie) klo 9 ja takai-
sin Lahdessa ollaan noin klo 17. Matkalla 
pysähdytään tarpeen mukaan. Osallistumis-
maksu 5€, jolla saat välipalatarjoilun reitin 
puolivälissä. Lisätietoa Timo Suojanen p. 
050 524 5951. Järjestäjä: Lahden Kaleva, 
kuntojaosto.

La 11.6. Kuntaralli Sysmässä
Katso ohjeet osallistumiseen tästä esittees-
tä, kohdasta Päijät-Hämeen lintutieteellinen 
yhdistys.

La 7.5. klo 10.30–12 Perheluontokerhon metsä-
retki Porvoonjoen reitille
Retken lähtöpaikka: Kyläkunnantien alkupää, jos-
sa parkkitilaa tien reunassa. Perheluontokerhon 
retkillä tutustutaan lähiympäristön luontokohtei-
siin yhdessä muiden perheiden ja mukavien oh-
jaajien kanssa. Porvoonjoen reitin metsäpoluilla 
retkeillään metsäbingon kohteita bongaillen. Tär-
keäksi osaksi retkiä on muodostunut evästau-
ko luonnon helmassa, joten pakkaathan mukaan 
säänmukaisen vaatetuksen lisäksi retkieväät. 
Lisätietoa tässä esitteessä!

La 7.5. klo 10–14 Kevättempaus Norrlinin puis-
tossa
Tule hakemaan kevätseurantakortti ja linnunpönt-
tö. Saat myös opastusta pöntön ripustamiseen 
ja voit osallistua kivaan luontokisaan. Tarjolla 
luomukahvia, pakuriteetä ja tietoa yhdistyksen 
toiminnasta. Tapahtuma on avoin kaikille, terve-
tuloa mukaan! Paikka: Asikkala Norrlinin puisto 
Vanha Vääksy, 17200 Asikkala. Tapahtuman jär-
jestää ja lisätietoja antaa Asikkalan luonnonystä-
vät ry, puheenjohtaja Mari Meriläinen p. 044 300 
6466 ja tiedottaja Riikka Lamminpää-Teivainen p. 
050 535 9831.

La 7.5. Kevään suuri lintuharrastuspäivä: Tor-
nien taisto + Bongaa päivä pihalla
Katso ohjeet osallistumiseen esitteen kohdasta 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys.

To 12.5. klo 16.30–18.30 Monimuotoinen mai-
sema luovuuden lähteenä maastotyöpaja
Lähtö hiihtomuseon pääovelta (mäkikatsomon 
pohjoispuoli), Salpausselänkatu 8.
Oletko pohtinut, miten luonto on vaikuttanut 
kulttuuriimme viimeisen 9000 vuoden aikana? 
Tiedätkö, miksi jääkauden jälkeen Suomea asut-
tavat ihmiset asettuivat juuri Salpausselkien 
läheisyyteen? Haluaisitko kokea toiminnallisen 
luontoretken, jossa pääset sekä oppimaan et-
tä käyttämään luovuuttasi? Nyt siihen on mah-
dollisuus, sillä osana Salpausselkä Geoparkin 
opetusohjelmien kehittämistyötä järjestämme 
Monimuotoinen maisema luovuuden lähteenä 
-työpajaa avoimena ja maksuttomana retkenä 
kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan! 
Retki suuntautuu Hiihtomuseolta polkuja pitkin 
Salpausselän suppaan ja maasto on vaativaa. 
Mikäli osallistuminen askarruttaa, otathan yhteyt-
tä ja kysyt lisätietoja: ympäristökasvattaja Emma 
Marjamäki p. 044 416 4951. Retken järjestävät 
Salpausselkä Geopark ja Hiihtomuseo.

nonsuojelualueelta ja tunnelmoidaan nuotiolla 
Mukkulan tapahtuma-alueella. Tärkeäksi osaksi 
retkiä on muodostunut evästauko luonnon hel-
massa, joten pakkaathan mukaan säänmukaisen 
vaatetuksen lisäksi retkieväät. Tällä retkellä eväi-
den valmistukseen on nuotiomahdollisuus. 
Lisätietoa tässä esitteessä!

Su 22.5. klo 10–13 Retki Lahden kompensaa-
tioalueelle
Retki Luonnon monimuotoisuuden päivänä Lah-
den uudelle kompensaatioalueelle, Kukkasjoen 
ja Alvojärven pohjoisrannan maisemiin. Lähtö 
retkelle Hollolasta, Heinsuon koululta klo 9.30 ja 
Lahdesta Möysän uimarannan parkkipaikalta klo 
9.40. Lähtö maastoon klo 10, Lapakiston reitis-
tön pysäköintipaikalta, Kukkasjärventie 250, Nas-
tola. Retken kesto noin 3 h. Lisätietoja: 
salpausselanluonnonystavat@gmail.com,  p. 045 
783 11405. Järjestäjät: Salpausselän luonnonys-
tävät ry ja Hollolan ympäristöyhdistys ry.

Su 22.5 Luonnon monimuotoisuuden päivänä 
linturetki Asikkalan lähiluonnossa
Retkeillään oppaan johdolla kevään lintuja kuun-
nellen, tunnistaen ja opetellen. Tervetuloa mu-
kaan retkelle ja tutustumaan yhdistyksemme 
toimintaan! Kokoontumispaikka ja -aika retkelle 
ilmoitetaan seuran nettisivulla ja Facebook-sivul-
la. Ota sivut seurantaan! Tapahtuman järjestää 
ja lisätietoja antaa Asikkalan luonnonystävät ry, 
puheenjohtaja Mari Meriläinen p. 044 300 6466 
ja tiedottaja Riikka Lamminpää-Teivainen p. 050 
535 9831.

La 28.5. klo 10.30–12.30 Perheluontokerhon 
laavuretki Viuhaan
Retken lähtöpaikka: Kaarlaaksonkadun ja Nä-
siänkadun risteyksessä sijaitseva parkkipaikka.
Perheluontokerhon retkillä tutustutaan lähiympä-
ristön luontokohteisiin yhdessä muiden perhei-
den ja mukavien ohjaajien kanssa. Retkellä tut-
kitaan luontoa, leikitään ja ihmetellään yhdessä. 
Tärkeäksi osaksi retkiä on muodostunut evästau-
ko luonnon helmassa, joten pakkaathan mukaan 
säänmukaisen vaatetuksen lisäksi retkieväät. 
Tällä retkellä eväiden valmistukseen on nuotio-
mahdollisuus. Lisätietoa tässä esitteessä!

28.5.–3.6. VESIJÄRVIVIIKKO
Lisätietoa ja tapahtumat  www.vesijarvi.fi

La 23.4. klo 10.30–12 Perheluontokerhon lintu-
retki Luhdanjoen lintutornille
Retken lähtöpaikka: Lintutornin parkkipaikka, 
Luhtijoentie 107. Perheluontokerhon linturetkellä 
tutustutaan Luhdanjoen lintutorniin ja sieltä bon-
gattaviin lintuihin. Lahden Okeroisissa sijaitse-
va lintutorni on yksi Suomen suurimmista. Tornin 
ympärillä kallioisessa kuusimetsässä voi bon-
gata vanhojen metsien lintulajeja ja Luhdanjoen 
tulvaniityillä keväisin monia vesilintuja. Tärkeäksi 
osaksi retkiä on muodostunut evästauko luonnon 
helmassa, joten pakkaathan mukaan säänmukai-
sen vaatetuksen lisäksi retkieväät. Tälle retkelle 
voi pakata mukaan myös omat kiikarit ja lintukir-
jan. Lisätietoa tässä esitteessä!

La 23.4. klo (Heinolasta 7.15) 8–16 Perinteinen 
peto- ja hanhiretki
Retken omakustannehinta (bussi) on 20€ aikui-
nen ja 10€ alle 18-vuotias. Omat eväät, sään 
mukainen varustus ja oma optiikka mukaan. Kat-
so ohjeet osallistumiseen esitteen kohdasta Päi-
jät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys.

La 23.4. klo 10–14 Kevätretki pienille puroille
Lähtö maastoon klo 10 Liikuntakeskus Pajulah-
den jäähallin parkkipaikalta, Pajulahdentie 167.
Tutustutaan keväiseen luontoon ja pieniin puroi-
hin, kuten Kinnankoskeen. Hyvällä tuurilla voim-
me nähdä myös käärmeitä. Retken kesto noin 
3–4 h. Lisätietoja: p. 045 783 11 405, 
salpausselanluonnonystavat@gmail.com. 
Järjestäjät: Salpausselän luonnonystävät ry ja 
Hollolan ympäristöyhdistys ry.

To 16.6. klo 17.30–19 Osbu talkoot Kes-
ki-Lahti: Haitallisten vieraslajien torjunta
Lupiini, Salpausselkä (Teivaankadun ja Tei-
vaanmäen puistotien yhdyskohta, puomi).

Su 19.6 Luonnonkukkien päivänä kasvi-
kävely Asikkalan lähiluonnossa
Tervetuloa mukaan retkelle ja tutustumaan 
yhdistyksemme toimintaan! Retken kokoon-
tumispaikka ja -aika ilmoitetaan seuran net-
tisivulla ja Facebook-sivulla. Ota sivut seu-
rantaan. Tapahtuman järjestää ja lisätietoja 
antaa Asikkalan luonnonystävät ry, puheen-
johtaja Mari Meriläinen p. 044 300 6466 
ja tiedottaja Riikka Lamminpää-Teivainen p. 
050 535 9831.

Su 19.6. klo 12.15− Luonnonkukkien päi-
vän retki Lahden Radiomäen paisterinteille
Lähtö kimppakyydein (koronavariantin sallies-
sa) Heinsuon koulun (ent. Hollolan yläkoulun) 
P-paikalta klo 12. Kokoontuminen radiomas-
tojen juurella parkkipaikalla klo 12.15.
Radiomäellä on runsaasti ketokasvillisuutta, 
mäkitervakkoa, ketoneilikkaa, kangasajuruo-
hoa, keltamataraa, nuokkukohokkia ja härän-
silmää ym. Oppaana ainakin yhteyshenkilö 
Matti Laurila p. 040 595 3147. Retken jär-
jestää Hollolan ympäristöyhdistys ja Salpaus-
selän luonnonystävät. 

Ma 20.6. klo 17.30–19 Osbu talkoot Itä: 
Haitallisten vieraslajien torjunta
Jättipalsami, lähtö Suppalan matonpesupai-
kalta (Suppalantie).

Ke 22.6. klo 17.30–19 Osbu talkoot Etelä: 
Haitallisten vieraslajien torjunta
Jättipalsami, Kerinkallion viljelypalstojen lä-
heisyys (Kerinkallionpolku, viljelypalsta).

Heinäkuu

Perhosretki Asikkalassa
Tervetuloa mukaan retkelle ja tutustumaan 
yhdistyksemme toimintaan! Kokoontumisai-
ka- ja paikka retkelle ilmoitetaan seuran net-
tisivulla ja Facebook-sivulla. Ota sivut seu-
rantaan. Tapahtuman järjestää ja lisätietoja 
antaa Asikkalan luonnonystävät ry, puheen-
johtaja Mari Meriläinen p. 044 300 6466 

Toukokuu

Toukokuun ensimmäisillä viikoilla lahtelaiset 
asukkaat ja yhdistykset järjestävät yleisten aluei-
den siivoustalkoita. Seuraa alueesi tiedotusta ja 
tule mukaan talkoilemaan yhteinen lähiympäristö 
siistiin kuntoon! Voit myös itse järjestää alueelle-
si yleisten alueiden talkoot, järjestämisohjeet 
www.lahti.fi/vapaa-aika/luonto-ja-aktiviteetit/
puistot-ja-viheralueet/viheralueiden-kunnossapi-
to/siivoustalkoot/ 

6.–15.5. PYÖRÄILYVIIKKO
pyorailyvuosi.fi/pyorailyviikko/  
Lahden tapahtumat Facebookissa Lahden Pyöräi-
lyviikko 2022.


