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Perjantai 7.6.
klo 16.00–18.30 Yhteiskuljetus bussilla Tampere–Isojoki

klo 18.30–19.00 Majoittuminen Lauhansarven lomahuviloihin

klo 19.00–20.00 Ruokailu Lauhansarven ravintolassa

klo 20.00–22.00 Sahdin valmistuksen esittely ja sahdin maistelua Isojoen Sahtiopistolla. Oppaana
Hannu Väliviita, Perinneyhdistys Kuurna ry.

Lauantai 8.6.
klo 8.00–9.00 Aamupala

klo 9.00–10.00 Lauhanvuoren uusimpien geologisten tutkimusten tulosten esittely Lauhansarven
ravintolan kabinetissa, Niko Putkinen, Geologian tutkimuskeskus ja Helsingin yli-
opisto.

klo 10.00–15.00 Geologinen patikkaretki. Retken reitti Lauhanvuoren huippu–Spitaalijärvi–Ison-
eva–Kivijata–Aumakivi ja pituus noin 8 km. Retkilounas Spitaalijärven taukopai-
kalla. Mahdollisuus vierailla pääkohteilla bussilla patikkaretken sijaan. Retken
oppaina Pasi Talvitie, Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi -hanke, Kankaan-
pään kaupunki ja Metsähallituksen Luontopalvelut sekä Reijo Pitkäranta, Fenno-
voima Oy. Retkellä käydään mm. Lauhanvuoren huipulla (231 m mpy, bussikulje-
tus), tarkastellaan muinaisia rantavalleja, Isoneva–Lohikeitaan suo- ja lähdealuetta,
Kivijatan muinaisrantakivikkoa ja Aumakiven Toor-muodostumaa.

klo 16.00–18.00 Päivällinen Lauhansarven ravintolassa

klo 18.00–21.00 Savusauna lämpimänä

Suomen Geologisen Seuran ekskursio
Lauhanvuoren kansallispuistoon

7.–9.6.2019
EKSKURSIO-OHJELMA
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Majoitus Lauhansarven luontomatkailukeskuksen
saunallisissa lomahuviloissa kahden hengen huo-
neissa (huoneita yhteensä 15 kpl). Majoitukseen
sisältyy runsas aamiainen Lauhansarven ravinto-
lassa la- ja su- aamuina. Majoitustilojen rajalli-
suuden vuoksi ekskursion osallistujamäärä on ra-
joitettu 30 henkilöön.

Ekskursion hinta on osanottajamäärästä riippuen
280–330 euroa per henkilö. Hinta sisältää eks-

kursio-ohjelman, bussikuljetukset (Tampere–Lau-
hanvuori–Kauhajoki–Tampere), majoituksen, ruo-
kailut ja savusaunan lempeät löylyt. Lopullinen
hinta tarkentuu, kun osallistujamäärä on tiedos-
sa. Jäsenille 50 euron alennus!

Sitovat ilmoittautumiset ekskursiosihteerille
(petra.ihanamaki@ely-keskus.fi) 12.4.2019 men-
nessä.

Sunnuntai 9.6.
klo 8.00–9.00 Aamupala

klo 9.00–10.00 Lauhanvuoren Geopark-hankkeen esittely Lauhansarven ravintolan kabinetissa,
Pasi Talvitie, Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi -hanke, Kankaanpään kau-
punki ja Metsähallituksen Luontopalvelut.

klo 10.00–13.00 Retki Katikan kanjoniin Kauhajoelle ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuis-
toon Katikan kanjoni on veden uurtama paikoin 20 m syvä raviinirotko. Kanjonin
on uurtanut paksuun hienohiekkakerrokseen Kauhanevan–Pohjankankaan kansal-
lispuiston länsiosasta alkunsa saava, Kyrönjoen vesistöalueeseen kuuluva Katikan-
luoma. Retkioppaana Pasi Talvitie.

klo 13.00–16.00 Paluu bussilla Kauhajoki–Tampere. Matkalla pysähdytään lounaalle Parkanossa

Tunnetko jonkun joka on
aikeissa väitellä? Oletko
kenties itse viilaamassa
lectio praecursoria? Onko
kustoksen hatusta pölyt
pyyhitty? Onko vasta-
väittäjän matkat maksettu?
Paljasta tietosi!
Kerro meille kuka? Missä?
Milloin? Ja mistä aiheesta?
Lähetä postia
kaisa.nikkila@abo.fi,
twiittaa itse @geoseura tai
postaa www.facebook.com/
geoseura. (Otsikko ja linkki
väitöskirjaan/yliopiston
infosivulle suositeltavia)
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