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Mitä Milloin Missä Tarkempi kuvaus 
Kalastusretket Lahden 
Vesijärvellä 

Lauantaina 28.5.  
klo 10–18 

Satamassa Kalastusretkiä tarjoavat yritykset esittäytyvät. Tule tutustumaan 
nykyaikaiseen kalastukseen kalastusoppaan opastuksella tai tule 

tutustumaan opastettuihin kalastusretkiin. Päivän aikana järjestetään 
ilmaisia lyhyitä retkiä sataman läheisyydessä tutustuen kalastoon ja 

kalastukseen. Esillä yritysten kalustoa ja tietoa järjestettävistä 

kalastusretkistä. Tapahtuman järjestää Salpausselkä ProFishing -
yritysryhmähanke ja mukana on Jounin Kalakeikka, Salpausselän 

kalaretket sekä Kalastus ja majoitus Rysä Oy, Lahti Region ja 
Salpausselkä Geopark. Lisätiedot tapahtumasta: Jouni Niiranen 

jouni@kalakeikka.com 

Salpausselkä GeoPark -
karnevaali 

Lauantaina 28.5.  
klo 10–14 

Lahden 
Urheilukeskus 

Salpausselkä GeoPark -karnevaalia vietetään koko perheen voimin 
Lahden Urheilukeskuksen maisemissa! Koko perheelle suunnatussa 

karnevaalitapahtumassa on tarjolla lastenkulttuuria, elämyksiä ja paljon 
kivaa tekemistä ulkona ja sisällä. Lisätiedot: 

https://www.lahti.fi/salpausselka-geopark/salpausselka-geopark-

karnevaalit/  

Opastettu tutustumisretki 
Hennalan hulevesien 

käsittelyjärjestelmään 

Maanantaina 30.5.  
klo 15- 

Hennalan 
hulevesien 

käsittelyjärjestelmä 

Lahden kaupungin hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen esittelee 
hulevesien käsittelyjärjestelmää. Kierros kestää noin tunnin, jonka 

jälkeen aikaa kysymyksille. Kokoontuminen klo 15 ravintola Männyn 

parkkipaikalla. Enintään 30 hlö. Ilmoittautumiset: info@vesijarvi.fi  

MLL Lahden 

puistoperhekahvila 

Maanantaina 30.5.  

klo 9.30–11.30 

Keskiviikkona 1.6  

klo 9.30–11.30 

Ankkurin 

rantapuisto 

Radiomäen 

leikkialue 

Puistoperhekahvila Vesijärvi-teemalla. Tervetuloa! 

Lahden purjehdusseuran 
avoimet purjehdustreenit 

lapsille ja nuorille 

Maanantaina 30.5., 
Tiistaina 31.5. ja 

Torstaina 2.6.  
klo 17–19 

Myllysaari Lahden purjehdusseura tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
purjehdustoimintaan esittelemällä junioritoimintaa! Lapsille ja nuorille 

(7–15 v) suunnatut avoimet purjehdustreenit, sään mukainen varustus ja 
avoin purjehdusmieli. Lisätiedot: www.lahtisail.fi. 
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Mitä Milloin Missä Tarkempi kuvaus 
Vääksynjoen siivoustalkoot Tiistaina 31.5.  

klo 12–15 
Vääksynjoen varsi, 
Asikkala 

Rapala ja Pidä saaristo siistinä ry järjestää siivoustalkoot Vääksynjoen 
varrella. Tapahtumaan osallistuu Rapalan Vääksyn tehtaan 

henkilökuntaa ja mukaan siivousurakkaan kutsutaan kaikki 
kiinnostuneet. 

Luento- ja 
keskustelutilaisuus 

Suomalaisen järvikirjan 
tiimoilta 

Tiistaina 31.5. 
klo 17.30- 

Asikkalan kirjasto Matti Leppäranta ja Lauri Arvola esittelevät Suomalainen järvikirja 
(Minerva 2021). Luento- ja keskustelutilaisuudessa paikalla myös 

Asikkalan ympäristöpalvelut ja Asikkalan luonnonystävät. 

Minä ja Järvi -taidenäyttely Koko kesäkuun Asikkalan kirjasto Asikkalalaisten lasten ja nuorten teoksista koostettu upea julistenäyttely 

esittelee lähes 180 toinen toistaan upeampaa järviteemaista julistetta. 

Veden juhla Tiistaina 31.5.  
klo 17- 

Likolampi Kanervan päiväkodin kevätjuhlaa vietetään Veden juhlan merkeissä 
tiistaina 31.5. Lahdessa Likolammen rannassa. Vesiaiheista ohjelmaa 

päiväkodin perheille! 

Vesijärvi-puistojumppaa Tiistaina 31.5.  

klo 18–18.45 

Pikku-Veskun 

puisto 
(Lanunpuiston 

puolella) 

Lahden Kalevan kuntoliikuntajaosto järjestää kaikille sopivaa 

puistojumppaa. Jumppapatja ja juomapullo mukaan! Ei 
ennakkoilmoittautumista. 

Päijät-Aterian järvikalapäivä Keskiviikko 1.6. Ravintola Kasaretti  
Ravintola 

Fellmannia 

Päijät-Aterian ravintoloissa (Kasaretti, Fellmannia) Vesijärven kalapihviä 
Vesijärvi-viikon keskiviikkona.  

Vieraslajitempaus 

koululaisille ja 
päiväkotilaisille 

Keskiviikkona 1.6. 

klo 10–12 

Merrasoja Merrasojanpuiston leikkialueen läheisyydessä voi tutustua haitallisiin 

vieraslajeihin kuvista ja myös kitkeä alueelta jättipalsamia. Järjestäjänä 
Lahden kaupunki, paikalla Miia Korhonen Luontoturva ky Lisätietoa 

miia.korhonen@luontoturva.com 0509117782 

CGI:n työntekijöiden talkoot 

jättipalsamin kitkemiseksi 

Keskiviikkona 1.6. 

klo 9- 

Merrasojan varsi Osana CGI:n vastuullisuusohjelmaa joukko työntekijöitä käyttää 

työaikaansa yhteiseksi hyväksi poistaen vieraslajeihin kuuluvaa 
jättipalsamia. Ohjeistuksista vastaa Luontoturva Ky. 

Lasten ja nuorten 

onkitapahtuma 

Keskiviikkona 1.6. 

klo 17.30–19 

Pikku-Vesku Lahden Kalaveikot järjestää lasten ja nuorten onkitapahtuman Pikku-

Veskulla. Sarjat 7 v, 9 v, 11 v ja 13 v. Tarvittavat varusteet paikan päältä. 

Lisätiedot: https://lahdenkalaveikot.fi/  
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Mitä Milloin Missä Tarkempi kuvaus 
Risteily Vesijärvellä Keskiviikkona 1.6. 

klo 19–22 
Lähtö Satamasta Vesijärvisäätiö tarjoaa iltaristeilyn Vesijärven Enonselällä M/S Suomen 

Neidon kyydissä. Omakustanteinen tarjoilu. Enintään 150 hlö. 

Ennakkoilmoittautumiset 16.5. alkaen: info@vesijarvi.fi. Satamasta 
ennen laivan lähtöä voi kysyä jäljelle jääneitä paikkoja. 

Vieraslaji-infoa ja 
jättipalsamitalkoot 

Torstaina 2.6. 
klo 17.30- 

Hedelmätarhan 
lampi, Kuntotie, 

Hollola 

Miten saamme Hedelmätarhan yhdessä menneiden vuosien keitaaksi ja 
luonnollisen lajiston kasvuun? Tule kuuntelemaan ammattilaisen ohjeet 

ja ota omat hanskat mukaan torjuntatalkoisiin! Lisätiedot: Luontoturva 
Oy ja Hollolan kunta. 

Järvien sävelet sunnuntaina 5.6. 

klo 12–15 

Järvien kierros Musiikkia luonnossa liikkuessa, kuulet mm. viulun, sellon, huilun, 

klarinetin ja kanteleen ääniä Salpausselän Geopark -maisemissa. Lähde 

retkelle Vähä-Tiilijärven rannasta, jossa paikalla paikallista taidetta, 

Salpausselkä Geopark, Vesijärvisäätiö ja Hollolan kunta. Kahvila on auki 

ja musiikki soi. 
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Vieraslajeihin (vieraskasvit ja espanjansiruetana) liittyvät materiaalit Vesijärvi-viikolla. Lisätietoa haitallisiin vieraslajeihin liittyvistä 

tapahtumista antaa miia.korhonen@luontoturva.com 050-9117782 www.luontoturva.fi 

Mitä Tarkempi kuvaus 
Kiertävä näyttely Lahden palvelutorilla  Tietoa ja kuvia vieraslajikasveista kiertävässä näyttelyssä Lahden palvelutorilla 

9 - 29.5.2022, Kauppakeskus Trio, 2.krs. Vesku-Aukio, (Aleksanterinkatu 18) 

Kiertävä näyttely Kärpäsen kirjastossa Tietoa ja kuvia vieraslajikasveista kiertävässä näyttelyssä, joka on Kärpäsen 
kirjastossa 17.5 – 12.6.2022.  

Tietoa ja kuvia haitallisista vieraskasveista ja espanjansiruetanasta 

(sekä lajeista joihin vieraslajit helposti sekoitetaan) 
maastokylteissä ulkoilureittien varressa ja puistoissa 

- Merrasjärven uimarannalta lähtevä ulkoilureitti (Merrasojantie)   

- Kariston rantatie, uimarantaa vastapäätä lähtevä ulkoilureitti    
- Villähde Vanhankartanonpuisto (Vanhankartanontie)   
- Nastola Kisaharjunpuisto (Vehkosillantie)   

- Tapanilan hiihtomaja (Hiihtomajantie 98)   
- Jalkarannantiellä Korpikankareenkatua vastapäätä, ulkoilureitti   

- Salpausselällä koirien koulutusalueen pää, ilmoitustaulu 

- Riihelän Erviänpuistossa lammen lähistö  
- Koneharjunkatu pää, ulkoilureitti   

- Jalavakatu pää, ulkoilureitti 
- Tarolankatu, ulkoilureitti 
Järjestäjänä Lahden kaupunki, lisätietoa Miia Korhonen Luontoturva ky  

Espanjansiruetana on haitallinen vieraslaji, jota esiintyy myös 
Lahdessa. Paikkoihin, joissa etanaa on havaittu paljon, viedään 

etanaroskiksia, joihin asukkaat voivat kerätä espanjansiruetanoita. 
 
Espanjansiruetana -roskikset (1.6. alkaen) 

Etanat laitetaan roskiksiin suljettavissa astioissa ja kuolleina. Roskisten 
yhteydessä on ohjeet espanjansiruetanoiden keräämiseen ja niiden 

erottamiseen kotoperäisistä ja haitattomista etanalajeista, kuten ukkoetanasta 
ja metsäetanasta.  
- Villähde, Kurenniityntie (kävelytien reuna Kurenojantien ja Tuomipihlajantien 

välissä)   

- Villähde, Sammalsuon luonnonsuojelualue, ulkoilureitti Kukkasjärventieltä 

Koiskalantien suuntaan) 
- Ahtiala, Laitumen leikkialue (Mustikkapolku)   

Järjestäjänä Lahden kaupunki, lisätietoa Miia Korhonen Luontoturva ky  

 


