10.6.2021
Kutsu
LUONNONKUKKA- JA MAISEMAKÄVELY SU 20. KESÄKUUTA JÄRVENPÄÄ-HIRVASVUORI

Valtakunnallisen luonnonkukkien päivän ohjelmana järjestän Pyhät Polut ry:n edustajana luonnonkukka- ja
maisemakävelyn Savonlinnassa, Järvenpään talon ja Hirvasvuoren maastossa, vanhoilla koulupoluilla.
Klo 13.00 Kokoontuminen Nätkiltä Järvenpääntie-Järvenpäänraitti 210 Järvenpään talon pihassa
Veneillä tulevat Järvenpään talon saunarannasta taloon.
1. Talon esittely, historiaa, lammastalous, puusepänteollisuus
2. ’Minun maisemani’ v. 1963.
3. Lehtikuusi- ja visakoivuviljelmät
4. Miksi tänä vuonna puilla on niin valtavasti siitepölyä?
5. Vanhin talonpaikka ja perinneketo; minkä värisiä ovat pellavan kukat?
6. Nätki(naho) sanoi nimensä kasvista niittynätkelmä, nätkin (r. knäd)
7. Kyyhkysten metsästys; miten kyyhkynen sai nimityksen huttu ja siitä sukunimet Huttu, Huttunen
8. Haapapuut luonnon monimuotoisuudessa ja vanhan kansan käyttöpuuna ja jopa rehupuuna
9. Ekolinnunpönttöjä metsässä
.
10. Kurki muuttui peltolinnuksi; peltopyyt, ruisrääkkä, harmaa- ja kaulushaikarat
11. Koulupolusta autotieksi
12. Hirvasvuoren lohkareluola
13. Vuoden 1957 avohakkuu, kulotus, männyn kylvö ja nyt 63 v. tukkipuumetsä
14. Vanha rajapyykki kertoo omistushistorioista 15. Vanhan kansan kalapolku ja heinäniittypolku
16. Kallionaluslehdot, lehmukset ja vaahterat
17. Maisema Hirvasvuorelta
18. Hirvasmäen talo, entiset pellot ja niityt
19. Koululaisten talvinen latureitti, hyppyrimäet
20. Suomen Kadettikoulun Pääskylahden kesäleirien vaativa ratsastusharjoitusreitti vuoren yli
21. Tervaleppä on nopeasti kasvava arvopuu
22. Metsuri Laukkasen muistoristi
23. Vanhan kansan polkureitit
24. Suoviljelmän raivaus ja talvisotaan lähtö 1939
25. Sunnin ’Laivavuori’, ’Laivakivi’, liito-oravat, mäyränpesä
26. Saraheinikot vanhan kansan heinäpeltoina
27. Kurjenmiekka luonnonkukkapäivän laji 2021
28. Nuottakota ja rantasauna, kalastus, puuveneiden veiston historiaa, juhannuskokot
Rantasaunalla juhla-ateriana lammaskaali. Tilaisuus jatkuu retken vetäjän 75v. merkkivuoden kakkukahveilla.
Toinen retki Juhannuspäivänä
Kun eräillä kiinnostuneilla on esteitä tuona päivänä eivätkä kaikki ole vielä tulleet kesämökeilleen, on toinen
vaellus Juhannuspäivänä 26.; sama ohjelma.
Koronan takia rajoitettu osanottajamäärä. Naisväellä mielellään kukikas vaatetus. Kaikille kukka rintapieleen.
Osanottomaksu 20 euroa.
Koska vetäjä maksaa kaikki kustannukset, osanottomaksu menee lyhentämättömänä Pyhät Polut ry:n uusien
luontovaellusten suunnitteluun (Pyhän Olavin Soutu Laatokalla Hiitolasta Valamoon,
Laatokanlinnaan ja Novgorodiin heinäkuussa 2022; Sampo-Aarre-Soutu Novgorod-Laatokka-Pietari-Pihkova).
Tervetuloa !
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