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LINTURETKI JA PERENNOJEN VAIHTOA LIEDON NAUTELANKOSKELLA 
LAUANTAINA 8.6.2019 

 
 
Opastettu linturetki Nautelankosken luonnonsuojelualueella 
lauantaina 8.6.2019 klo 7 
 
Ensi lauantaina on mahdollisuus aamuvarhaisella lähteä Liedon Nautelankosken luonnon-
suojelualueelle kuuntelemaan aamulaulajia. Linturetken osallistujat kokoontuvat Nautelan-
kosken sillalla klo 7, josta lähdetään yhdessä luontopolulle tarkkailemaan, miten esimer-
kiksi satakielet, punavarpuset, mustapääkertut ja monet muut laulajat ovat talvimuutos-
taan selvinneet Suomen kesään. 
 
Oppaana retkellä on tuttuun tapaan Tuomo Peltola Härkätien ympäristönsuojeluyhdistyk-
sestä. 
 
Retkelle on vapaa pääsy. Mukaan lähtijöiden kannattaa laittaa hyvät kengät jalkaan ja pu-
keutua säänmukaiseen vaatetukseen. Luontopolku kulkee vaihtelevassa maastossa ja voi 
olla osittain vaikeakulkuinen, joten retkeä ei suositella liikuntaesteisille. Retki kestää noin 
pari tuntia.  
 
Retken järjestävät Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys ry. ja Liedon museo. 
 
 
Os. Nautelankosken museo ja luontoalue 
Nautelankoskentie 40, Lieto As.  
 
Lisätiedot: 
linturetken opas 
Tuomo Peltola 
puh. 040 708 1668 
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Perennojenvaihtopäivä Nautelankosken museon pihassa  
lauantaina 8.6.2019 klo 13–15 

 
Lauantaina iltapäivällä voi Nautelankosken museon pihalle tulla vaihtamaan perennoja 
”tuo tullessas, vie mennessäs” –periaatteella. Tarjolla vaihdettavaksi on ainakin iiristä eli 
kurjenmiekkaa, erilaisia maksaruohoja, sormustinkukkaa, nauhusta, koristemansikkaa ja 
kuunliljaa.  
 
Perennat ovat monivuotisia ruohovartisia kukkakasveja. Perennojen maanpäälliset osat 
kuihtuvat syksyisin kukinnan ja siementämisen jälkeen, ja kasvit talvehtivat lumen alla juu-
rakkojen, maavarsien, mukuloiden tai sipulien avulla. Keväällä perennat lähtevät taas kas-
vamaan lepoajan jälkeen. 
 
Nautelankosken museon perennojenvaihtopäivän järjestävät Liedon Maatalousnaiset os. 
1 ja Liedon museo. 
 
 
 
Os. Nautelankosken museo, Nautelankoskentie 40, Lieto As. 
 
Lisätiedot: 
Liedon museo 
Puh. 050 593 1692 
info@liedonmuseo.fi 

 
 

Liedon museon museokohteet ovat avoinna kesällä: 
 
Nautelankosken museo 1.6.–31.8.2019 päivittäin klo 12–17 (juhannusaattona suljettu). 
 
Tarvasjoen kotiseutumuseo 9.6.–31.8.2019 sunnuntaisin klo 11–15. 
 
Muina aikoina sopimuksesta. 
Museoihin on vapaa pääsy, ryhmille opastusmaksu. 
Molemmissa museoissa on kahvio ja museopuoti. 
 
 
Liedon museo 
www.liedonmuseo.fi 
facebook.com/liedonmuseo 
instagram.com/liedonmuseo 


