
Tällä leirillä taide ja luonnonsuojelu lyövät kättä: 
suon ennallistaminen ja konkreettinen elämän 
palauttaminen suolle saa syvemmän 
merkityksen taiteen avulla. Samalla opitaan 
ammattilaisten opastamana niin suon 
ennallistamista, ympäristötaiteen tekemistä 
kuin luontokartoitustakin. Iltaisin päästään 
tutustumaan paikalliseen kulttuuriin vaikka 
nuotanvedon muodossa. Viimeisenä päivänä 
on mahdollisuus lähteä melontaretkelle. 
Opettajina leirillä on ympäristötaiteen maan 
huippuja: Timo P. Vartiainen, Sandra Nyberg ja 
Pauliina Leikas. 


Kenelle: Kaikille taiteesta, konkreettisesta 
luonnonsuojelutyöstä, hyvinvoinnista, ulkoilusta 
ja yhdessä oppimisesta kiinnostuneille ikään 
katsomatta.


Missä: Lestijärvellä, Lestijoella ja Jatkonnevalla 
sekä Jatkonkosken tulipaikalla Keski-
Pohjanmaalla.


Hinta: 190 €. Hinta sisältää 4 yön majoituksen 
rantamökeissä, ruuat, aktiviteetit ja tarvikkeet. 
Hinta ei sisällä kuljetuksia leiripaikalle, eikä 
viidennen päivän melontaretkeä (n. 50€, leirille 
voi osallistua ilman melontaretkeäkin).


Miksi: Koska et tiedäkään mitä kaikkea jännää 
suolla voi tehdä!


Ilmoittaudu mukaan leirille lähettämällä 
sähköpostia Heikki Susiluomalle: 
heikki.susiluoma@sll.fi (040-630 6203). Ilmoita 
nimesi, mahdolliset allergiat tai 
erityisruokavalio, sekä osallistutko myös 
viidennen päivän melontaretkelle, vai 
ainoastaan ensimmäiselle neljälle päivälle. Leiri 
maksetaan 6.7. mennessä tilisiirtona.

Tapahtuma myös Facebookissa – kutsu 
kaverisikin!


Hiilipörssin suota ennallistava  

YMPÄRISTÖTAIDELEIRI 
14.-18. heinäkuuta Lestijärvellä (Taipalsaarentie 32)

Kuva: Markku Ala-Korpela, Vastavalo


https://www.facebook.com/events/634545153557482/
https://www.facebook.com/events/634545153557482/


Tietoa ohjaavista taiteilijoista: 
Timo P. Vartiainen, Helsinki: (http://
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2087)

Sandra Nyberg, Jurmo: http://
www.sandranyberg.com

Pauliina Leikas, Mustarinda-seura ry, 
Hyrynsalmi: http://mustarinda.fi, https://
pauliinaleikas.com


Majoitus & ruoka: 
Majoitus järjestetään Pietilän lomatalojen 
mökeissä Lestijärven rannalla osoitteessa 
Taipalsaarentie 32. Leiri tarjoaa tulopäivän 
lounaan, 4 päivällistä, 4 aamiaista ja 4 päivän 
retkieväät. 

Melontaretkipäivä: 
Viimeisin leiripäivän melontaretkelle 
ilmoittaudutaan erikseen. Retkipäivän kanoottien 
vuokran ja kuljetukset maksaa jokainen omalta 
osaltaan. Hinta on noin 50 €. Siitä informoidaan 
ilmoittautuneita tarkemmin erikseen. Retkieväät 
aamiaispöydästä kuuluu leirin hintaan.


Leirin ohjelma 
La 14.7. TULOPÄIVÄ 
klo 12.00 Lounas

klo 13.00 Porukan tutustuminen ja orientoivat 
luennot ennallistamisesta, ympäristötaiteesta ja 
luontokartoituksesta sekä retki ennallistamis-
alueelle.

klo 17.00 Päivällinen

klo 18.00-19.30 Leirin työskentelysuunnitelman 
tekoa


Su 15.7. PÄIVÄ I 
Klo 8.00 Aamiainen ja maastolounaan eli 
eväiden teko. Oma termos, vesipullo, muki ja 
ruokailuvälineet mukaan. Ensimmäinen 
työpäivä 3 taiteilijan kanssa eli porukka 
jakaantuu kolmeen osaan ja tutustutaan 
ennallistamiseen käytännössä ja samalla 
pohditaan ennallistamisteoksen valmistamista.


Ma 16.7. PÄIVÄ II 
Klo 8.00 Aamiainen ja maastolounaan teko. 
Toinen työpäivä kolmen taiteilijan kanssa eli 
porukka jakaantuu kolmeen osaan ja 
tutustutaan ennallistamiseen käytännössä ja 
samalla pohditaan ennallistamisteoksen 
valmistamista. Ajatus on, että osallistujat 
työskentelevät joka päivä eri taiteilijan kanssa.

Ti 17.7. PÄIVÄ III 
Klo 8.00 Aamiainen ja maastolounaan teko. 
Toinen työpäivä 3 taiteilijan kanssa eli porukka 
jakaantuu kolmeen osaan ja tutustutaan 
ennallistamiseen käytännössä ja samalla 
suunnitellaan ennallistamisteoksen 
valmistamista. Illalla jatketaan teosaihioiden 
kehittämistä ja ideointia.

Ke 18.7. MELONTARETKIPÄIVÄ 
Klo 8.00 Aamiainen ja sen jälkeen kotiinlähtö. 
Maastolounaan teko niillä, jotka lähtevät 
retkelle Lestijoelle. Melotaan Lestijokea 18 km 
alavirtaan kanooteilla ja mahdollisesti kajakeilla. 
Maastolounas Paukanevan Kanasaaressa ja 
kajakkien ylös ottaminen Murennuskosken 
yläpuolella. Retki päättyy illansuussa.

Hiilipörssi on Suomen luonnonsuojeluliiton hiilen sitomiseen soita ennallistamalla tähtäävä hanke, jota tukee Koneen Säätiö. 
Leiri toteutetaan yhteistyössä Lestijärven luonnonsuojeluyhdistyksen ja Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa. Leiriä 
tukee Suomen Verhoilijamestareiden liitto ja osan kustannuksista maksaa Metsähallituksen Hydro-Life -hanke.
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