nen helpottuu ja vireystila kasvaa.
Retken aluksi kävellään vaativaa maastoa pitkin suppaan, jossa rentoutushetki toteutetaan
sään mukaisesti, joko pressukatosten alla sadetta kuunnellen tai riippumatoissa loikoillen.
Ohjaajana ympäristökasvattaja Emma Marjamäki, 044 416 4951.
Retken järjestää Luontokoulu Kaisla.

Marraskuu
Ti 1.11. klo 17.30–19.30, Salpausselkä
UNESCO Global Geopark -tutuksi, osa 2.
Palvelutorin Lava (kauppakeskus Trion 2. krs.)
Tervetuloa tutustumaan Päijät-Hämeen omaan
UNESCO-kohteeseen - kuulet alueemme kansainvälisesti arvokkaasta geologisestä perinnöstä sekä mielenkiintoisista käyntikohteista.
Varaamme aikaa kysymyksille ja keskusteluille.
Lisätietoa lähempänä ajankohtaa Salpausselkä Geoparkin Facebook-sivulta www.facebook.
com/salpausselkageopark/ ja Menoinfosta.

Tilaisuuden järjestää Salpausselkä Geopark
-yksikkö.
Pe 25.11. ÄLÄ OSTA MITÄÄN -PÄIVÄ
http://alaosta.fi/aom-paiva/

Luonto lisää hyvinvointia ja vähentää stressiä!

Joulukuu
To 8.12. klo 13–16 Maailmanlopun skenaarioista toivon rakentamiseen
Maailmanlopun skenaarioista toivon rakentamiseen -webinaarien sarja herättää yhteiskunnallista keskustelua mielen hyvinvoinnin vaalimisesta ja tunnetaidoista ilmasto- ja luontokriisin
aikakaudella.
Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen maksuton päätöswebinaari on avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:www.ymparistoahdistus.fi/tag/koulutukset/
Järjestäjä: Ympäristöahdistuksen mieli -hanke

Liike on lääke, liikkuva kivi ei sammaloidu!

Tietoa Lahden seudun luonnosta
ja retkikohteista:

Yhteistyössä:

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

Lahden kaupunki
Launeen seurakunta
Luontokoulu Kaisla
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
Salpausselkä Geopark -yksikkö
Salpausselän sieniseura ry
Ympäristöahdistuksen mieli -hanke

Salpausselän maastoliikuntapolut

Kuvat:

Salpausselän ulkoilualueella on yli 30 kilometriä
merkittyjä maastoliikuntapolkuja. Poluilla voi kävellä, juosta ja maastopyöräillä sekä runsaslumiseen 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/

Sari Knuuti

Kivoja
luontoretkiä
ja
ympäristöaiheisia
tapahtumia

LUONTORETKIÄ
LAHDEN SEUDULLA

Lisätietoa:
Lahden ympäristöneuvonta
p. 044 416 2762
ymparisto@lahti.fi

Syksy–talvi 2022

Elokuu
22.–28.8. PUUNHALAUSVIIKKO
www.vyl.fi/alan-kehittaminen/teemavuodet-ja-kampanjat/puunhalausviikko/
La 27.8. SUOMEN LUONNON PÄIVÄ
www.suomenluonnonpaiva.fi
La 27.8. klo 12–15 Suomen luonnon päivän sieniretki Salpausselälle
Tule Lahden Urheilukeskuksen maastoon sieniretkelle Suomen luonnonpäivän kunniaksi. Kokoontuminen klo 12 Urheilukeskuksessa Siiri
Rantasen patsaalla (Salpausselänkatu 8).
Katsotaan yhdessä, millaisia sieniä alueelta löytyy. Maasto helppokulkuista. Säänmukainen varustus, sienikori ja -veitsi ja taukohaluisille omat
eväät mukaan. Retken kesto n. 2–3 tuntia.
Tervetuloa!
Oppaana retkellä toimii Tiina Santala.
Retken järjestää Salpausselän Sieniseura ry.

Syyskuu
Pe 2.9. POHJOISMAINEN KOSTEKKOPÄIVÄ
https://riista.fi/pohjoismainen-kosteikkopaiva-muistuttaa-lahikosteikkojen-suojelun-merkityksesta/
La 3.9. klo 8–18 Perinteinen petolinturetki Lahden (Nastolan) ja Orimattilan pelloille
Retki ajoittuu petolintujen päämuuttoon. Retki
tehdään bussilla, joka lähtee klo 8 Heinolan Kaivokadun turistipysäkiltä ja klo 8.45 Lahden Marolankadun turistipysäkiltä. Paluu Lahteen n. 17.
Huom! Sitovat ennakkoilmoittautumiset on tehtävä sähköisesti PHLY:n tapahtumalomakkeella
29.8. mennessä: https://phly.fi/toiminta/tapahtumat/ilmoittaudu-tapahtumaan.
Retken hinta (bussikuljetus) on 20 €/henki ja alle 18-vuotialta 10 €. Retki maksetaan yhdistyksen tilille, siitä tiedotetaan erikseen.
Retkelle on syytä ottaa mukaan sään mukainen
vaatetus, eväät ja mahdollisuuksien mukaan havainto-optiikkaa. Yhdistys järjestää retkelle asiantuntevan opastuksen.

La 24.9. Lahden Ympäristökylä
Tule tutustumaan paikallisiin ympäristöalan toimijoihin ja nauttimaan koko perheelle sopivasta
tekemisestä ja mukavasta ohjelmasta. Lisätietoa
tapahtumasta lähempänä ajankohtaa www.ymparistoviikko.fi

Lisätietoja: posti.paavo@outlook.com, 050 322
3087.
Retken järjestää Päijät-Hämeen lintutieteellinen
yhdistys ry.
Ke 7.9. klo 8–15 Ympäristöneuvontaa Lahden
markkinoilla
Tule kuukausimarkkinoille tapaamaan ympäristöneuvojaa ja tutustumaan ympäristöneuvonnan
lainattaviin materiaaleihin. Tarjolla on esitteitä
mm. Lahden luontokohteista ja pyöräreiteistä,
haitallisista vieraslajeista sekä vapaaehtoisen
asukastoiminnan mahdollisuuksista.
12.–18.9. HÄVIKKIVIIKKO
www.havikkiviikko.fi

Ti 27.9. klo 17–19 Lahden suunta -asukastilaisuus: Kävelyn laatureitit
Palvelutorin Lava (kauppakeskus Trion 2. krs.)

Elinvoimainen luonto on ihmisen hyvinvoinnin edellytys.

Ti 13.9. klo 17–19 Lahden suunta -asukastilaisuus: Lahtelaiset maisemat ja arvorakennukset
Palvelutorin Lava (kauppakeskus Trion 2. krs.)
Tule mukaan keskustelemaan Lahden suunnasta – haluamme kuulla mitä mieltä juuri sinä olet!
Tilaisuudet järjestetään hybridinä niin, että osallistua voi joko etänä verkossa tai paikan päällä
Palvelutorilla.
Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Juuso Heinämäki, 044 416 3820, juuso.heinamaki@lahti.fi
Tilaisuuden järjestää Lahden kaupunki.
Ke 14.9. klo 17–18.30 Piirustusmeditaatio Lahden urheilukeskuksen maastossa
Lähtö Siiri Rantasen patsaalta, osoite Salpausselänkatu 8.
Piirustusmeditaatio luonnossa rauhoittaa mieltä
ja voimistaa havainnointikykyä. Tavoite on rauhoittua luonnossa, jotta luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset saavutetaan: stressireaktiot
kehossa lieventyvät, keho ja mieli rentoutuvat,
keskittyminen helpottuu ja vireystila kasvaa.
Retkellä etsimme Salpausselän suppamaastosta itsellemme rauhalliset istumapaikat, johon
rauhoitumme piirustusvälineiden kanssa dokumentoimaan havaitsemaamme maisemaa tai yksityiskohtaa noin puolen tunnin ajaksi. Ohjaajan
merkistä kokoonnumme yhteiseen loppupiiriin
jakamaan kokemuksia. Piirustus- ja istuinalustat sekä piirustusvälineet saa lainaan ohjaajalta,
mutta saa tuoda myös omat.

Ohjaajana kuvataiteilija ja ympäristökasvattaja
Emma Marjamäki, 044 416 4951.
Retken järjestää Luontokoulu Kaisla.
16.–22.9. EUROOPAN LIIKKUJAN VIIKKO
www.motiva.fi sekä www.mobilityweek.eu

ovat mukana Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Lahti
ja Sysmä. Viikon tapahtumat löydät syksyllä teemaviikon kotisivulta www.ymparistoviikko.fi sekä
Facebookista www.facebook.com/ymparistoviikko/

La 17.9. WORLD CLEANUP DAY
www.worldcleanupday.org/

To 22.9. AUTON VAPAAPÄIVÄ
(osa Euroopan liikkujan viikkoa)

La 17.9. klo 13–15 Tutustumisretki Launeen
puulajipuistoon
Tule viettämään koko perheelle sopiva eväshetki
ja luontoretki Launeen Perhepuistoon. Launeen
seurakunta tarjoaa eväshetken, jonka jälkeen voit
osallistua joko opastetulle retkelle Keskuspuiston puulajipuistoon tai World Cleanup Dayn kunniaksi pienelle roskaretkelle Perhepuiston ympäristöön. Tarvittavat välineet löytyy paikan päältä.

To 22.9. klo 16.30–18 Supparentoutusretki
Lahden urheilukeskuksen maastossa
Lähtö Siiri Rantasen patsaalta, osoite Salpausselänkatu 8.

Kokoonnutaan grillikatokselle klo 13, jossa ensin
yhteinen eväshetki ja sen jälkeen lähtö haluamallesi retkelle.
Yhteyshenkilö: Esko Sutela, 045 357 1150, esko.sutela@gmail.com
Tapahtuman järjestää: Launeen seurakunnan aikuistyön työryhmä ja Lahden ympäristöneuvonta.

19.–25.9. LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖVIIKKO
26. kertaa vietettävän Ympäristöviikon teemana on Luonnon monimuotoisuus. Teemaviikossa

Supparentoutusretkellä hiljennytään ohjattuun
rentoutushetkeen Salpausselän maaston hiljaisimpiin paikkoihin. Tavoite on rauhoittua luonnossa, jotta luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset saavutetaan: stressireaktiot kehossa
lieventyvät, keho ja mieli rentoutuvat, keskittyminen helpottuu ja vireystila kasvaa.
Retken aluksi kävellään vaativaa maastoa pitkin
suppaan, jossa rentoutushetki toteutetaan sään
mukaisesti, joko pressukatosten alla sadetta
kuunnellen tai riippumatoissa loikoillen.
Ohjaajana ympäristökasvattaja Emma Marjamäki,
044 416 4951.
Retken järjestää Luontokoulu Kaisla.

selänkatu 8.
Piirustusmeditaatio luonnossa rauhoittaa mieltä
ja voimistaa havainnointikykyä. Tavoite on rauhoittua luonnossa, jotta luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset saavutetaan: stressireaktiot
kehossa lieventyvät, keho ja mieli rentoutuvat,
keskittyminen helpottuu ja vireystila kasvaa.

Tule mukaan keskustelemaan Lahden suunnasta – haluamme kuulla mitä mieltä juuri sinä olet!
Tilaisuudet järjestetään hybridinä niin, että osallistua voi joko etänä verkossa tai paikan päällä
Palvelutorilla.

Retkellä etsimme Salpausselän suppamaastosta itsellemme rauhalliset istumapaikat, johon
rauhoitumme piirustusvälineiden kanssa dokumentoimaan havaitsemaamme maisemaa tai yksityiskohtaa noin puolen tunnin ajaksi. Ohjaajan
merkistä kokoonnumme yhteiseen loppupiiriin jakamaan kokemuksia.

Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Juuso Heinämäki, 044 416 3820, juuso.heinamaki@lahti.fi
Tilaisuuden järjestää Lahden kaupunki.

Piirustus- ja istuinalustat sekä piirustusvälineet
saa lainaan ohjaajalta, mutta saa tuoda myös
omat.

Lokakuu

Ohjaajana kuvataiteilija ja ympäristökasvattaja
Emma Marjamäki, 044 416 4951.
Retken järjestää Luontokoulu Kaisla.

1.–2.10. EuroBirdwatch-tapahtuma
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/ebw/
Ke 5.10. klo 8–15 Ympäristöneuvontaa Lahden
markkinoilla
Tule kuukausimarkkinoille tapaamaan ympäristöneuvojaa ja tutustumaan ympäristöneuvonnan
lainattaviin materiaaleihin. Tarjolla on esitteitä
mm. Lahden luontokohteista ja pyöräreiteistä,
haitallisista vieraslajeista sekä vapaaehtoisen
asukastoiminnan mahdollisuuksista.
Ti 11.10. klo 17–19 Lahden suunta -asukastilaisuus: Monimuotoinen luontomme
Palvelutorin Lava (kauppakeskus Trion 2. krs.)
Tule mukaan keskustelemaan Lahden suunnasta – haluamme kuulla mitä mieltä juuri sinä olet!
Tilaisuudet järjestetään hybridinä niin, että osallistua voi joko etänä verkossa tai paikan päällä
Palvelutorilla.
Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Juuso Heinämäki, 044 416 3820, juuso.heinamaki@lahti.fi
Tilaisuuden järjestää Lahden kaupunki.
To 13.10. klo 16.30–18 Piirustusmeditaatio
Lahden urheilukeskuksen maastossa
Lähtö Siiri Rantasen patsaalta, osoite Salpaus-

Ti 18.10. klo 17.30–19.30 Salpausselkä
UNESCO Global Geopark -tutuksi, osa 1.
Palvelutorin Lava (kauppakeskus Trion 2. krs.)
Tervetuloa tutustumaan Päijät-Hämeen omaan
UNESCO-kohteeseen – kuulet geopark-konseptista sekä mielenkiintoisista käyntikohteista alueellamme. Varaamme aikaa myös kysymyksille ja
keskusteluille.
Lisätietoa luennoista lähempänä ajankohtaa
Salpausselkä Geoparkin Facebook-sivuilta www.
facebook.com/salpausselkageopark/ ja Menoinfosta.
Tilaisuuden järjestää Salpausselkä Geopark -yksikkö.
To 20.10. klo 17–18.30 Supparentoutusretki
Lahden urheilukeskuksen maastossa
Lähtö Siiri Rantasen patsaalta, osoite Salpausselänkatu 8.
Supparentoutusretkellä hiljennytään ohjattuun
rentoutushetkeen Salpausselän maaston hiljaisimpiin paikkoihin. Tavoite on rauhoittua luonnossa, jotta luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset saavutetaan: stressireaktiot kehossa
lieventyvät, keho ja mieli rentoutuvat, keskittymi-

