
 
 1. Retki lähimetsään. 

 2. Retki kansallispuistoon. 

 3. Retki, jossa tutkit ötököitä. 

 4. Retki, jossa opettelet tunnistamaan 
puulajeja. 

 5. Retki, jossa kävelet paljain jaloin. 

 6. Retki auringon laskun aikaan. 

 7. Retki, jossa pysähdyt aistimaan    
syksyistä metsää. 

 8. Retki, jolla tähyät taivaan tähtiä. 

 9. Retki, jossa et ota yhtään valokuvaa. 

 10. Retki hyttysten hyrinässä. 

 11. Retki, jossa nautit metsän antimia. 

 12. Retki, jolla käytät 
navigointivälinettä. 

 13. Retki, jossa pilkot polttopuita. 

 14. Retki luontokohteeseen lihasvoimin 
tai julkisilla kulkuneuvoilla. 

 15. Retki, jossa tutkit kallioita ja kiviä. 

 16. Retki, jolla kipuat korkealle 
ihailemaan maisemaa. 

 17. Retki, jossa kastelet varpaasi. 

 18. Retki, jolla vietät rennon 
lepohetken. 

 19. Retki luontokohteeseen, jossa on 
jääkauden aiheuttama muodostelma. 

 20. Retki luontopolulle, jonka nimi 
naurattaa tai ihmetyttää. 

 21. Retki, jolla lasket mäkeä. 

 22. Retki, jossa havainnoit eläinten 
jättämiä jälkiä. 

 23. Retki historiallisesti merkittävään 
luontokohteeseen. 

 24. Retki, jolla ihailet luonnon omaa 
taidetta. 

 25. Retki, jonka aikana opettelet 
tunnistamaan sieniä. 

 
 26. Retki teemapäivänä. 

 27. Retki urbaaniin luontokohteeseen. 

 28. Ex tempore -retki 

 29. Kevätretki. 

 30. Retki öiseen aikaan. 

 31. Retki, jolla opettelet tunnistamaan 
lintuja. 

 32. Retki, jossa sytytät nuotion. 

 33. Retki sinne missä sielu lepää. 

 34. Retki suopursujen tuoksussa. 

 35. Retki lähteelle. 

 36. Retki, jossa luet opaskyltit. 

 37. Retki, jossa keräät voimia tulevaan 
viikkoon. 

 38. Halaa puita! -retki. 

 39. Retki, jossa ylität esteitä. 

 40. Retki hyvässä seurassa. 

 41. Retki kalliolle kukkulalle. 

 42. Retki meren rantaan. 

 43. Retki varrelle virran. 

 44. Retki täydellisessä säässä. 

 45. Retki, jolla tarkkailet muuttolintuja. 

 46. Retki, jossa poikkeat polulta. 

 47. Retki luontokohteeseen, jota 
suosittelet myös muille. 

 48. Retki laavulle. 

 49. Retki, jossa kävelet yli 5 km. 

 50. Retki uusiin maisemiin. 

 51. Retki lumisille pitkospuille. 

 52. Retki luontokohteeseen, jota 
suositeltiin retkipaikka.fi-sivustolla. 

 
(a)retkihaaste  
(a)elinakynsijarvi  
(a)hennimustakorpi 
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