La 8.4.
Huhtikuun linturetki
(klo 8.00 - n. 15.00)
Perinteisellä huhtikuun alun linturetkellä
liikutaan Porin kosteikoilla ja merenlahdilla
sekä Ulvilan ja Nakkilan peltoalueilla. Kosteikkojen sulapaikoilta ja merenlahdilta etsitään levähtäviä sorsalintuja ja peltoalueilla
katsellaan joutsenia ja hanhia. Kevään eteneminen ratkaisee sen suuntautuuko retki pääasiassa hanhipelloille vai vesistöjen ääreen.
Kävelymatkaa kertyy muutamia kilometrejä.
Maastojalkineet, säänmukainen pukeutuminen ja eväät mukaan!
Retkelle otetaan max. 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma
3.4. alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto, os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02)
621 1212. Avoinna ma - pe klo 9 - 15.15. Retki
on maksuton. Lähtö la 8.4. yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7,
klo 8.00. Kuljetus tarvittaessa (klo 7.45) Noormarkun urheilukentän P-alueelta, os. Ruosniementie 3.
Retken yhteyshenkilö:
kimmo.nuotio(at)pori.fi, puh. 044 701 1211.

HAASTE
SIIVOUSTALKOISIIN
21. – 30. HUHTIKUUTA

SIIVOUSTALKOOHAASTE

Roskatonta vappua!
Porin kaupungin ympäristövirasto haastaa
mukaan keväisiin siivoustalkoisiin koulut,
päiväkodit, kerhot, kylä- ja asukasyhdistykset, urheiluseurat, harrastusryhmät, työporukat, naapurustot ja muut yhteisöt sekä kaikki
kuntalaiset.
Talkoissa siivotaan yleisiä alueita, kuten asuinalueiden joutomaita, tienvarsia, metsiä, rantoja
ja pururatoja. Siivoustalkoot voi järjestää 21. –
30.4. välisenä aikana. Kaupunki huolehtii yleisiltä alueilta kerättyjen roskien poiskuljettamisesta.
Talkoot sopivat mainiosti koulujen ympäristökasvatukseen, urheiluseurojen alkuverryttelyksi tai työyhteisöjen yhteishenkeä kohottavaan toimintaan. Yhteinen tekeminen puhtaamman ympäristön hyväksi harjoittaa talkoohenkeä ja vastuunkantoa sekä lisää yhteisöllisyyttä. Lisäksi on luvassa hyötyliikuntaa
raittiissa ulkoilmassa.			
		
Ilmoittautumiset: Merika Lanne, jäteneuvoja
puh. 044 701 2521.
jateneuvonta@pori.fi
www.pori.fi/siivoustalkoot

Kevään suuri
lintutornitapahtuma
(klo 5.00 - 13.00)
Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä leikkimielinen kilpailu, jossa lintutornista pyritään havaitsemaan mahdollisimman
monta lintulajia kahdeksassa tunnissa. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi
ja osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun.
Lähde linturetkelle!
Yleisö on tervetullut vierailemaan kaikissa
Tornien taistoon osallistuvissa torneissa! Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen yhdistystorni on tänä vuonna Sannannokan luontolava Yyterin Lietteillä. Tornien taisto tapahtumaan liittyen Sannannokalle ja muille Yyterin luontolavoille sekä lähiympäristöön järjestetään opastettu linturetki klo 10 – 13. Kokoontuminen klo 10 Huhtalanraitin päähän
Langouran P-alueelle.
Retken yhteyshenkilö:
Kimmo Nuotio, puh. 040 125 2855.

LINTURETKI KOKEMÄENJOELLE

LINTURETKI

Retkikuljetuksiin pääsee retkestä riippuen mukaan Noormarkusta, Porista ja Ulvilasta. Kerro ilmoittautuessasi, missä
olet nousemassa autoon.

La 6.5.

La 13.5.
Linturetki Kokemäenjoella
meloen
(klo 6.00 alkaen)
Kokoontuminen klo 6.00 Melamajavat ry:n
toimipaikkaan Hevosluodon siirtolapuutarhan takana olevan ison vajan edustalle. Ennen lähtöä kaikille osallistujille annetaan lyhyt opastus melonnasta ja valitaan kullekin
sopivat välineet. Kokemäenjoen kauniissa
maisemissa melotaan noin 10 km:n lenkki,
jonka puolessa välissä rantaudutaan pitämään evästauko.
Retkelle pukeudutaan sään mukaisesti ja
mukaan kannattaa varata pienehkö reppu,
johon voi pakata mm. vaihtovaatteet, juomista ja omat eväät. Henkilökohtaiset varusteet
(varavaatteet, matkapuhelin, kamera yms.)
kannattaa pakata vedenpitävästi. Retken
vetäjälle pyydetään ilmoittamaan, jos jollakin henkilöllä on terveydellisiä riskitekijöitä
(esim. diabetes). Säävaraus (tuuli)!
Retkelle otetaan max. 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma 8.5.
alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto,
os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02) 621
1212. Avoinna ma - pe klo 9 - 15.15. Kajakkien vuokra (5 €/lapsi ja 10 €/aikuinen) maksetaan paikan päällä.
Lisätietoja: info@melamajavat.fi

Ti 9.5.
Kaupunkipyöräily
(klo 18.00 - 20.00 )
Pyöräilyviikko järjestetään 6 .- 14.5. ja teemana on ”Pyörällä kulkee kaikki”! Teema kattaa tavaroiden, lasten jne. pyörällä kuljettamisen hyvät ratkaisut ja käytännöt. Kaupunkisuunnittelun, katu- ja puistosuunnittelun
sekä ympäristöviraston yhteisellä kaupunkipyöräilyllä tiistaina 9.5. tutustutaan osaan
Porin liikenneympyröistä. Niiden suunnittelusta, rakentamisesta ja viherrakentamisesta
kertovat työhön osallistuneet asiantuntijat.
Lähtö tapahtuu Luontotalo Arkin luota tiistaina klo 18 ja paluu samaan paikkaan n. klo
20.
Retken yhteyshenkilö:
Heli Nukki, puh. 044 701 1976.

La 13.5.
Lintu- ja luontoretki
pyöräillen Preiviikilahden
luontokohteille
(klo 5.00 - 13.00)
Kokoontuminen klo 5.00 Luontotalo Arkilla,
josta lähdetään pyöräilemään Vähärauman
läpi Preiviikiin. Retkellä käydään Ooviikin
luontolavalla, Preiviikin kalarannassa, Kaarluodon luontotornissa jne. Kiirettä ei pidetä,
sillä matkallakin pysähdytään kuuntelemaan
lintujen laulua.
Retkelle pukeudutaan sään mukaisesti. Hyvät eväät mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
kimmo.nuotio(at)pori.fi, puh. 044 701 1211.
Ilmoittautua voi myös tekstiviestillä.

RETKI KAUTTUAN RUUKINPUISTOON

Porin seudulla järjestetään vuonna 2017 useita perinteisiä
luontoretkiä ja -tapahtumia. Järjestämisestä vastaavat Melontaseura Melamajavat ry, Porin Latu ry, Porin Lintutieteellinen
Yhdistys ry, Porin Seudun Sieniseura ry, Porin seudun ympäristöseura ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan
piiri ry. Retket ja tapahtumat järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen, Porin kaupungin kaupunkisuunnittelun, katu- ja
puistosuunnittelun, puistotoimen ja ympäristöviraston sekä
WinNova Oy:n Kullaan toimipisteen kanssa.

LINTUTORNITAPAHTUMA

PORIN SEUDULLA 2017

VALTAKUNNALLISEN PYÖRÄILYVIIKON TAPAHTUMAT

LUONTORETKIÄ
JA -TAPAHTUMIA

Su 21.5.
Retki Kauttuan
Ruukinpuistoon ja
Pyhäjärvi-instituuttiin
(klo 8 - 15)
Alkukesän kasviretki suuntautuu Kauttuan Ruukinpuistoon, minne kukkaloistoa tuo
lehtojen kevätkukkijoiden lisäksi moni vanha villiintynyt koristekasvi. Ihailemme valkovuokon kukintaa myös Kauttuan luonnontilaisissa lehdoissa. Käymme myös Pyhäjärviinstituutissa tutustumassa sen toimintaan. Ellei sada, niin retkikengillä pärjää hyvin.
Retkelle otetaan max. 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma
15.5. alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto, os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02)
621 1212. Avoinna ma – pe klo 9 - 15.15. Retki
on maksuton. Lähtö su 21.5. yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7, klo 8.00. Kuljetus tarvittaessa (klo 7.45)
Noormarkun urheilukentän P-alueelta, os.
Ruosniementie 3.
Lisätiedot:
Janne Lampolahti, puh. 044 455 8021.

Luonnonkukkien päivänä tutustumme Kokemäen Orjapaadenkallion ja Pälpälän kallioketojen kulttuurikasveihin biologi Janne Lampolahden opastuksella. Mukaan kannattaa
varata säätilaan sopiva vaatetus, maastojalkineet ja eväät.
Retkelle otetaan max. 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma
12.6. alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto, os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02)
621 1212. Avoinna ma – pe klo 9 - 15.15. Retki
on maksuton. Lähtö la 17.6. yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7, klo 8.00. Kuljetus tarvittaessa (klo 7.45)
Noormarkun urheilukentän P-alueelta, os.
Ruosniementie 3.

To 10.8.
Lepakkoretki
Kirjurinluodolle
(klo 21.30 alkaen)
Torstaina 10.8. kierrellään perinteisellä lepakkoretkellä Kirjurinluodossa etsien ja tarkkaillen alueella lenteleviä lepakoita. Klo 21.30 kokoonnutaan Kirjurinluodon kahvion luo Pelle Hermannin leikkipuiston viereen. Mukaan
kannattaa varata säätilaan sopiva vaatetus,
taskulamppu ja hyttysvarustus.
Retken lisätiedot:
Esko Inberg, puh. 0500 127 660.

Retken lisätiedot:
Suomen luonnonsuojeluliiton
Satakunnan piiri ry, puh. 044 021 1838.

SIENIRETKI KULLAALLE

Luonnonkukkien päivän retki
Kokemäen kalliokedoille
(klo 8.00 - 13.00)

LEPAKKORETKI

LUONNONKUKKIEN PÄIVÄ

la 17.6.

La 9.9.
Sieniretki Kullaalle,
Porin metsäopiston
(WinNova) ympäristöön
(klo 8 - n. 13.30)
Retki on tarkoitettu aloitteleville sienestäjille.
Ennen metsään menoa käydään läpi ”ohjeet
sienestäjälle ja sienten tunnistuksen alkeet”.
Maastossa kerätään itsenäisesti omaan koriin
sieniä syötäväksi ja tunnistettavaksi. Metsäosuuden jälkeen jokaisen sienestäjän saalis
käydään läpi ja lajitellaan syötäviin ja kelvottomiin sieniin. Retkellä annetaan ohjeita
sienten käsittelystä, käytöstä ja säilönnästä.
Mukaan otetaan kori ja sieniveitsi sekä kumisaappaat ja eväät. Huom! muovipussi ei
sovellu keruuvälineeksi.
Retkelle otetaan max. 100 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma
4.9. alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto, os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02)
621 1212. Avoinna ma - pe klo 9 - 15.15. Retki
on maksuton. Lähtö la 9.9. yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7
klo 8.00. Auto pysähtyy tarvittaessa Ulvilan
kirjaston pihassa klo 8.10.

La 26.8.

Pe 6.10.

Kuutamomelonta
Kokemäenjoella
(klo 20.30 - 24.00)

Suomen luonnon päivän
retket Yyterissä
(klo 8.00 - 16.00)

“Pimeä metsä”
-Susisuolla
(klo 18.30 - 21.30)

Kokoontuminen klo 20.30 Melamajavat r.y:n
toimipaikkaan Hevosluodon siirtolapuutarhan takana olevan ison vajan edustalle. Ennen lähtöä kaikille osallistujille annetaan lyhyt opastus melonnasta ja valitaan kullekin
sopivat välineet. Retkellä melotaan otsalamppujen valossa Kokemäenjoella.

Suomen luonnon päivänä 26.8. on tasan 100
päivää Suomen 100 -vuotisjuhlaan ja sitä juhlitaan Yyterissä koko päivän erilaisten tapahtumien merkeissä. Ympäristövirasto järjestää
kolme kuljetusta Luontotalo Arkilta Yyterin
Lietteille ja paluun Yyterin Sannoilta takaisin
sekä halukkaille retkeilijöille yhteiskuljetuksia Yyterin aukiolta Lietteille.

Lasten ja muiden luonnonystävien ”Pimeä
metsä” -tapahtuma järjestetään Porin Ladun
Susisuon toimintakeskuksessa. Paikan päällä
on lapsille tarkoitettu tehtäväpolku pimeässä
metsässä! Tarjolla on myös askartelua, makkaran- ja letunpaistoa sekä juotavaa. Päivään
varustaudutaan säänmukaisesti. Taskulamput mukaan!

Retkelle pukeudutaan sään mukaisesti ja mukaan kannattaa varata pienehkö reppu, johon voi pakata mm. vaihtovaatteet, juomista ja omat eväät. Henkilökohtaiset varusteet
(varavaatteet, matkapuhelin, kamera, yms.)
kannattaa pakata vedenpitävästi. Mukaan
otetaan myös otsalamppu. Retken vetäjälle
pyydetään ilmoittamaan, jos jollakin henkilöllä on terveydellisiä riskitekijöitä (esim. diabetes). Säävaraus (tuuli)!
Retkelle otetaan max. 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma 7.8.
alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto,
os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02) 621
1212. Avoinna ma - pe klo 9 - 15.15. Kajakkien vuokra (5 €/lapsi ja 10 €/aikuinen) maksetaan paikan päällä.
Lisätietoja: info@melamajavat.fi

Kaikki retkeläiset voivat joko kävellä Yyterin
luontoreittiä myöten Sannoille pysähdellen
luontolavoilla tai palata Langouran P-paikalle, jolta voi siirtyä linja-autolla tapahtumaalueelle. Luontolavoilla on mahdollista havainnoida lintuja asiantuntijoiden opastuksella.
Arkilta lähteviin kuljetuksiin otetaan max.
150 henkilöä (50/kuljetus) ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma 21.8. alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto, os.
Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02) 621 1212.
Avoinna ma - pe klo 9 - 15.15. Retket ovat
maksuttomia. Lähdöt la 26.8. Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto 7 klo 8, 9 ja 10. Paluuajat Arkin eteen ovat klo 14, 15 ja 16. Kuljetukset Yyterin aukiolta Lietteille lähtevät
puolen tunnin välein klo 10 - 15.
Yhteyshenkilö:
kimmo.nuotio(at)pori.fi, puh. 044 701 1211.
Ohjelmassa saattaa tapahtua pieniä muutoksia ja niistä tiedotetaan Porin kaupungin internet-sivuilla.

”PIMEÄ METSÄ” -TAPAHTUMA

Pe 11.8.

SUOMEN LUONNON PÄIVÄ

KUUTAMOMELONTA

Retken yhteyshenkilö:
Tapani Hänninen, puh. 050 521 8362.

Retkelle otetaan max. 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ma
2.10. alkaen Porin kaupungin ympäristövirasto, os. Valtakatu 11, 28100 Pori, puh. (02)
621 1212. Avoinna ma - pe klo 9 - 15.15. Retki
on maksuton. Lähtö pe 6.10. yhteiskuljetuksella Luontotalo Arkin edestä, Pohjoispuisto
7, klo 18.30. Koululuokkia koskevat tiedustelut suoraan ympäristövirastoon puh. 044
-701 1211.
Tapahtuman yhteyshenkilö:
Timo Korhonen, puh. 0400 531 034.

