
Suomen luonnon viikko Korkeasaaressa 24.-30.8.2015

Tervetuloa Suomen luonnon seikkailureitille Korkeasaareen! Tällä retkellä tavataan Korkeasaaren 
kotimaisia eläimiä ja opitaan niihin liittyviä mielenkiintoisia faktoja! Suomen luonnon seikkailureitin 
pisteet on merkitty kääntöpuolen karttaan mustan rinkulan sisään. Voitte etsiä pisteet missä 
järjestyksessä tahansa. 

Etsikää numeroitu seikkailureitin piste, lukekaa väittämät ja valitkaa mielestänne oikea vaihtoehto. 
Vinkkejä löytyy esim. lajikylteistä. Mobiililaitteiden käyttökin on sallittua eli tietoa saa etsiä mistä 
tahansa! :) Merkitkää oikean numeron kohdalle eläinlaji, jota väittämät käsittelevät, ja merkitkää 
ruutuun oikean väittämän kirjain, esim. K. Kun kaikki pisteet on käyty läpi, kirjaimista muodostuu sana.

seikkailijaryhmän jäsenten nimet:

koulu:

opettajan kuittaus suoritetusta seikkailusta:

              pisteen eläinlaji                                                             kirjain

piste 1

piste 2

piste 3

piste 4

piste 5

piste 6

piste 7

piste 8

Korkeasaaressa asuu monenmoisia eläimiä. Seikkailureitillä tutustutaan niistä tarkemmin kahdeksaan 
lajiin. Osa näistä eläimistä löytyy paikasta nimeltä:                                                                     

                                                                   
 (oikeista kirjaimista muodostuva sana).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OSALLISTU MYÖS SOME-HAASTEISIIN! 

Ota kuva Suomen luonnosta 
1. Ota kuva Suomen luonnosta jaa se Instagramissa tai Twitterissä tai lähetä kuva 
    Facebook-seinällemme
2. Lisää mukaan haasteen tunniste #luonnopaiva ja 
3. osoita Twitterissä ja Instagramissa osallistuessasi kuva meille @korkeasaari

Palkitsemme hienoimman, hauskimman ja erikoisimman kuvan lähettäjät, kunkin kahdella pääsylipulla 
Korkeasaareen. 

Kysy Suomen luonnon eläimistä 
Vastaamme Facebook-seinällä sekä Twitterissä ja instagramissa @korkeasaari-osoitettuihin 
kysymyksiin kysymyksen haastavuudesta ja ajankohdasta riippuen pikaisesti tai pienen pohdinnan 
jälkeen. Kolme parhaan kysymyksen esittäjää palkitaan Korkeasaaren pääsylipuilla.
Yhden palkinnon arvo 12-24 € ja Voittajiin ollaan yhteydessä osallistumiskanavan kautta syyskuun 
ensimmäisellä viikolla. Osallistumalla hyväksyt säännöt: http://bit.ly/KSSaannot
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Kaikkien paitsi Saarenvartijan tuvan 
WC-tilojen yhteydessä on sekä 
inva-WC että lastenhoitotaso

= &

Vesibussi Kauppatorille

Kokoontumispaikka 

Valvomo ja löytötavarat
(09) 310 78409 

Korkeasaari on 
elokuussa avoinna klo 
10-20.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Suomen luonnon 
seikkailureitti 
Korkeasaaressa 

Seikkailureitin pisteet

Seikkailureitin pisteet on merkitty 
karttaan mustan rinkulan sisään. Voitte 
etsiä pisteet missä järjestyksessä 
tahansa. 

Eläinten ruokinnat:

klo 11.00 mangusti (Africasia-talossa)
klo 12.30 vaihtuva laji kissalaaksossa
klo 13.00 vaihtuva laji Amazonia-talossa
klo 14.00 päivittäin vaihtuva laji:
      ma villisika, ti karhu, ke ahma, 
      to pesukarhu, pe villihevonen, 
      la kenguru & korppi, su berberiapina
klo 16.00 kani
klo 17.00 kanala
klo 19.00 saukko

Muistattehan että Korkeasaari on 
eläinten koti. Ettehän siis häiritse mitään 
eläimiä, ei myöskään luonnonvaraisia 
lintuja! 

#luonnonpaiva

1.- 8.

 1 Kissalaakso
 2 Saukko ja vesikko 
 3 Korppi
 4 Metsäpeura
 5 Huuhkaja
 6 N äätä

 9 Visentti
10 Apinalinna

11 Villihevonen  ja kulaani

12 Baraali

13 Amazonia
14 Africasia
15 Kilpikonnat
16 Vikunja ja mara
17 Kanala
18 Emu ja punaniskakenguru
19 Kameli ja kuhertajagaselli
20 Milu
22 Joutsen ja hanhet
23 Skunkki
24 Karhu
25 Kuningasmerikotka
26 Tunturipöllö
28 Mehiläishaukka*
29 Lapinpöllö ja tunturipöllö 

30 Borealia
31  Hiiri- ja viirupöllö
32  Pesukarhu
33  Kani
34  Partakorppikotka   
35  Alppivuohi  
36 Kierteissarvivuohi

 

50 Mustikkamaan lipunmyyntipiste, 
 Safari Café ja Safari Shop
51* Laivarannan kauppa, kioski, 
 Infopiste ja ensiapu 
 Vesibussit Kauppatorille   

52 Ravintola Pukki
53 Karhulinna
 Ravintola Karhu*, kioski*
 Karhusali, näyttely –ja evästila
54* Saarenvartijan tupa 
 Kesäkahvila ja Reilun kaupan   
 keskus
55* Saukkokioski
56* Kioski**
57* Näköalatorni
58* Vanha odotushuone

60 Vanhat visenttitallit
61 Kota (tilauskäytössä)

 *    ainoastaan kesäisin

**  ainoastaan kesäisin säävarauksella
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