
 

 

 

 

 1. Retki lähimetsään. 

 2. Retki kansallispuistoon. 

 3. Retki luontokohteeseen, jossa et 

ole aikaisemmin käynyt. 

 4. Retki luontokohteeseen, jossa on 

luola. 

 5. Retki luontokohteeseen, jossa on 

pitkospuut. 

 6. Retki luontokohteeseen, jossa on 

suo. 

 7. Retki luonnonsuojelualueelle. 

 8. Retki luontokohteeseen, jossa on 

jääseinämä tai jäämuodostelmia. 

 9. Retki kohteeseen, jossa on 

kalliomaalaus. 

 10. Retki saareen. 

 11. Sieni-/marjaretki. 

 12. Retki lintutornille. 

 13. Vietä yö ulkona -retki. 

 14. Lintubongausretki. 

 15. Retki luontokohteeseen, jota 

ystävä suositteli. 

 16. Retki luontokohteeseen, jota 

suositeltiin sosiaalisessa mediassa. 

 17. Retki luontokohteeseen, josta luit 

lehdestä tai kirjasta.  

 18. Retki metsään, jossa olet käynyt 

lapsena. 

 19. Retki luontopolulle, jonka nimi 

on kaunis. 

 20. Retki kodalle tai nuotiopaikalla, 

jossa syöt lämpimän ruoan. 

 21. Retki luontokohteeseen, jossa on 

koski. 

 22. Kuppi kuumaa kuksasta -retki. 

 23. Retki luontokohteeseen, jossa 

olet jo pitkään halunnut käydä. 

 24. Retki niitylle bongaamaan 

perhosia. 

 25. Jälkiä lumessa -retki.  

 26. Retki vesillä. 

 27. Retki luontokohteeseen, jossa on 

vanha puu. 

 

 

 

 28. Kotipaikkakuntaasi liittyvä 

luontokohde. 

 29. Päiväretki luontoon. 

 30. Luontoretki, jossa patikoit yli 10 

km. 

 31. Luontoretki samaan kohteeseensa 

neljänä eri vuodenaikana. 

 32. Retki omaan 

suosikkiluontokohteeseen 

 33. Retki luontokohteeseen, jonka 

teet yksin. 

 34. Retki luontokohteeseen, kun arki 

tuntuu raskaalta. 

 35. Retki luontokohteeseen, jossa on 

metsälampi. 

 36. Retki geokätkölle. 

 37. Retki auringonnousun aikaan. 

 38. Retki perinnemaisemissa. 

 39. Retki, jonka aikana opettelet 

tunnistamaan kasveja. 

 40. Retki luontokohteeseen, joka on 

vähintään 120 metriä merenpinnan 

yläpuolella. 

 41. Retki luontokohteeseen, jossa 

ylität sillan. 

 42. Retki luontokohteeseen, jonka 

nimessä on eläin. 

 43. Ruskaretki 

 44. Retki jäälle. 

 45. Kerää luonnossa olevat roskat -

retki 

 46. Retki luontokohteeseen, jossa 

pysähdyt aistimaan luontoa. 

 47. Retki, jolla havainnoit 

keväänmerkkejä. 

 48. Retki sateella. 

 49. Retki luontokohteeseen, jossa 

haastat itsesi. 

 50. Retki luontokohteeseen, johon 

yhdistät lempiharrastuksesi. 

 51. Luontoretki keskellä kaupunkia. 

 52. Luontoretki teemapäivänä. 
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