luontoystävällisesti
yksinkertaisesti
helposti

 sulan maan aikana patikoidaan metsissä ja poluilla
 keväästä myöhäsyksyyn melotaan järvillä ja kanavilla
 lumen aikaan lumikenkäillään vapaasti eri
ympäristöissä
 erikoisuutena tarjotaan joulukuusta maaliskuun loppuun

talvimelontaa
 nuotiokahvituksia ja räätälöityjä teema- ja virkistyspäiviä
 luontosuhteen lujittamista erityisesti lapsille
 välinevuokrausta omatoimiseen luontoretkeen
Minimiryhmäkoko 4hlöä, melontaan min. 3hlöä, maks. 8hlöä
Kysy lisää ja varaa retkesi!
puh 040 572 3147 Leila Pitkänen
e-mail leila@metsanpiika.fi
Korteharjuntie 45a, Leppävirta

Metsänpiika
Vuonna 2010 perustettu yritys toimii Leppävirralla, luonnonkauniilla Koskiniemellä, jonka
päässä on Konnuksen kanava-alue. Historiallisesti arvokas kanavan seutu sekä rauhallinen,
harvaan asuttu niemen ranta-alue ovat ensiarvoisen tärkeä ympäristö luontomatkailulle.
Metsänpiian palvelut on helppo toteuttaa ympäröivän vesistön tarjoamilla mahdollisuuksilla.
Rauhallinen ympäristö on saanut pitää mielenkiintoiset asukkaansa, majavat, saukot, ketut,
jänikset ja ilvekset. Muuttolintujen lajirunsaus keväisin on täällä helppo havaita. Myös
luonnontilaiset saaret ovat aina tyynen rauhoittumisen paikkoja.
Melomalla omin voimin säästät tätä herkkää luontoa turhalta melulta ja saasteilta. Meloessa
pääset lähelle vettä ja myös matalikoille. Retken hyviin hetkiin kuuluu evästauko joko nuotiolla
istuen taikka metsän mättäällä maaten.
Virtaavan veden ansiosta meillä on harvinainen mahdollisuus meloa myös talviaikaan, kun
laivaliikenne on tauolla. Tämä elämys vaatii jonkin verran hurjapäisyyttä ja varmuutta olla vesillä.
Jäätilanteen salliessa tästä saat hienon kokemuksen.
Talven elämää on helppo tutkia lumikengin kulkemalla näillä rakentamattomilla metsiköillä ja
rannoilla. Talvi on paras aika bongailla nisäkkäitä, tunnistaa niitten jälkiä, nähdä pieniä hetkiä
niitten talvitoimista.
Paikkakunnan patikointikohteiden lisäksi Metsänpiika opastaa mielellään myös maisemiltaan
arvokkaalla seudulla Koillis-Savossa, mm. Pisalla, Kypäräisellä.
Luonnontuntemus, luontosuhteen luominen, sen lujitus ja luonnonsuojelu kulkevat retkillä
matkassamme. Arvoihin kuuluu pienestä iloitseminen ja turhan kulutuksen välttäminen.
Näitä asioita olen tarkentanut opiskellessani luontoyrittäjäksi ja suorittamalla luonto- ja
ympäristöalan perustutkinnon Toivalassa.
Tervetuloa eläytymään ja elpymään Metsänpiian maisemiin, kiireettömään ja rauhalliseen
luontoon Koskiniemelle!
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Toiminimi on perustettu kesällä 2010, kotipaikkanaan Leppävirta, Konnuksen kanavan
seutu.
Metsänpiika tarjoaa luontomatkailua kestävän kehityksen periaatteella lähialueella.
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