
Maaperäseuran syysretki 2022 Keski-Suomeen 

 

Seuran kaksipäiväinen syysretki järjestetään 16.-17.9.2022. Retki alkaa perjantaina aamupäivästä 

Jyväskylästä, jonne osallistujat kokoontuvat (omakustanteisesti). Vierailemme Jyväskylän yliopistossa ja 

Etelä-Konneveden kansallispuistossa (tai muussa luontokohteessa) sekä tapaamme Ympäristötieteellisen 

seuran jäsenistöä. Majoitumme Konneveden tutkimusasemalle, jossa perjantai-ilta jatkuu yhteisen illallisen, 

sekä uinnin ja saunomisen merkeissä. 

 

 

Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia): 

 

Pe 16.9.2022 

 Kokoontuminen Jyväskylän rautatieasemalla aamupäivästä, esim. klo 11:00 (matkustus 

omakustanteisesti). Siirrytään yhdessä Jyväskylän yliopistolle, jossa lounastamme. 

 

 Tutkimusesittelyjä ja vierailu mm. isotooppi-, sekvensointi- ja/tai hiukkaskiihdytin-laboratoriossa. 

Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

 

 Autokuljetus Konneveden tutkimusasemalle, jossa majoittuminen. Yhteinen illallinen 

tutkimusasemalla klo. 17:00. Sauna käytössä illan ajan. 

 

La 17.9.2022 

 Aamupala tutkimusasemalla.  

 

 Luontoretkelle Etelä-Konneveden kansallispuistoon tai muuhun luontokohteeseen. Lounas tai 

lounaseväät retkellä tai sen jälkeen. Myös muu maaperä-aiheinen vierailukohde mahdollinen 

lauantai-päiväksi, tämä on vielä suunnitteilla. 

 

 Lopuksi autokuljetus takaisin Jyväskylän rautatieasemalle, jossa ollaan noin klo. 16:00. 

 

 

Alustava hinta-arvio: 

 normaalijäsen 80 €/hlö  

 opiskelijajäsen 60 €/hlö 

 

 

Retki sisältää: 

 majoituksen (sis. liinavaatteet)  

 perjantain lounas + illallinen 

 lauantain aamupala + lounas/lounaseväät 

 autokuljetukset Jyväskylästä kohteisiin ja takaisin Jyväskylään 

 

HUOM. retken hinta ei sisällä matkustusta Jyväskylään! 

 

 

Ilmoittautuminen (ohjeet ilmoitetaan myöhemmin): 

 avataan 1.8.2022 

 sulkeutuu 31.8.2022 

  



Soil Science Society organizes an autumn trip 2022 to Central Finland 

 

The two-day autumn trip will be held on 16–17th September 2022. The tour starts on Friday morning in 

Jyväskylä, where the participants gather (at their own expense). We will visit the University of Jyväskylä and 

the Etelä-Konnevesi National Park (or other nature destination), and meet the members of the Environmental 

Science Society. We will stay overnight at the Konnevesi research station, where the Friday night will 

continue with a joint dinner, swimming and sauna. 

 

 

Preliminary program (changes possible): 

 

Fri 16.9.2022 

 Gathering at Jyväskylä railway station in the morning, e.g. at 11:00 am (travel at own expense). 

We´ll go to the University of Jyväskylä together, where we will have lunch. 

 

 Research presentations and visits, e.g. in an Isotope, Sequencing and / or Accelerator Laboratory. 

More specific program will be announced later. 

 

 Car transfer to Konnevesi research station, where we´ll accommodate. At the research station, we´ll 

have a dinner together at 5:00 pm, and sauna may be used during the evening. 

 

Sat 17.9.2022 

 Breakfast at the research station. 

 

 A nature trip to Etelä-Konnevesi National Park or another nature destination. We´ll have lunch or 

lunch bag on or after the nature trip. Other soil-themed places to visit is also possible for Saturday, 

this is still under planning. 

 

 Finally, a car transfer back to Jyväskylä railway station, where we are at about 4:00 pm. 

 

 

Preliminary price estimate: 

 normal member 80 € / person 

 student member 60 € / person 

 

 

The autumn trip includes: 

 accommodation (incl. bed linen) 

 Friday lunch + dinner 

 Saturday breakfast + lunch / lunch bag 

 car transport from Jyväskylä to the destinations and back to Jyväskylä 

 

NOTE. The price of the trip does not include travel to Jyväskylä! 

 

 

Registration (instructions to be announced later): 

 opens on August 1st 2022 

 closes on August 31st 2022 


