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AITTOVUORI
Polulla pääset lapsuuden metsäretkien
tunnelmaan. Poimi metsämarjoja heinänkorteen
tai bongaa loppukesän retkeltä herkullisia
ruokasieniä. #aittovuori #metsämarjat
#metsäsienet

HAAPASAARI
Rehevän luontopolun varrella pääset tutustumaan
muun muassa useisiin kotimaisiin
kämmekkäkasveihimme. #haapasaari #kämmekkä

JÄÄSKELÄ
Käy ihastelemassa mäkisen polun varrelta
avautuvia huikeita maisemia ja ikuista
parhaimmat. #jääskelä #natura2000 #päijänne

KANGASVUORI
Uikkarit mukaan! Luontopolun varrella sijaitseva
Vuorilampi kutsuu helteisenä kesäpäivänä uimaan.
#kangasvuori #luonnonvesissä

LAAJAVUORI
Varaa kunnon eväät mukaan ja nauti puolimatkan
laavulla vaikkapa tikkupullien paistosta. #laajavuori
#laavu #leirinuotiolla

TIKKAKOSKI
Tällä Seitsemän kukkulan luontopolulla tutustut
useisiin kosteikkoalueisiin. Löydätkö reitin varrelta
huumaavasti tuoksuvan suopursun? #tikkakoski
#suoretki

TOURUJOKI
Luontoon keskellä kaupungin hälinää. Rehevässä
joenvarsilehdossa kasvaa monia keväisiä ja kesäisiä
kukkia. #tourujoki #heikinpolku #luonnonkukat

TOURUVUORI
Touruvuoren reitillä saat hien pintaan ylämäissä.
Bongaa reitin varrelta mielestäsi kaunein kalliopinta,
louhikko tai siirtolohkare. #touruvuori #kallio

SALLAAJÄRVI
Aarnimetsän puut luovat taianomaista
tunnelmaa. Mikä vanhoista puista on oma
suosikkisi? #sallaajärvi #aarnimetsä

SIPPULANNIEMI
Luontopolun varrella on monia erilaisia
luontotyyppejä. Ota kuva omasta
suosikkimaisemastasi. #sippulanniemi
#luontomaisema
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NÄIN ALOITAT
Tutustu kymmeneen Jyväskylän kaupungin
ylläpitämään luontopolkuun ja valitse ensimmäinen
retkikohteesi.

VALMISTAUDU
Pukeudu mukaviin retkivaatteisiin ja muista varata
mukaan myös valitsemallasi luontopolulla tarvittavat
erityisvarusteet esim. uima-asu tai tulentekovälineet.

MUISTA EVÄÄT!
Kunnolliset retkieväät tekevät retkestä seikkailun!
Nuotiopaikoilla voit paistaa esimerkiksi makkaraa tai
tikkupullia ja eväsleivät maistuvat ulkoilmassa
erityisen hyvältä.

TORJU NESTEHUKKA
Varaa mukaasi tarpeeksi iso vesipullo: retkeillessä
tulee jano!

PERILLE PYÖRÄLLÄ?
Monelle luontopolulle pääset kätevästi auton lisäksi
vaikkapa pyöräillen tai bussilla. Tarkista fiksuin tapa
retkikohteelle liikkumiselle.

LUONTOA KUNNIOITTAEN
Liiku retkellä merkityillä poluilla ja kerää
eväspaperit sekä muut roskat mukaasi - jos jaksoit
kantaa sen perille, jaksat kantaa sen poiskin.

YHTEISILLÄ POLUILLA
Kauniina kesäpäivänä luontopoluilla voi olla
muitakin liikkujia. Ota kaikki polun käyttäjät
ystävällisesti huomioon ja tarjoa taukopaikoilla tilaa
toisille.

KUVA KERTOO TUHAT SANAA
Nappaa luontoretkesi kohokohdista kuvia. Näin
mukavat muistot pysyvät tallessa.

SOSIAALISEN MEDIAN SANKARI
Jaettu ilo on paras ilo! Mitä luontoaarteita sinä löysit
retkellä? #arkiseikkailu #aarteenetsintä
#kaupunkiluontotutuksi #luontoretkellä
#luontopolku #meijänpolku #visitjyvaskyla

TOISTA
Retkikärpäsen puraistua voit siirtyä
takaisin kohtaan yksi ja aloittaa
uuden retken suunnittelun.

