
2016 ENEMMÄN ELÄINELÄMYKSIÄ, ENEMMÄN ASIAKASKOHTAAMISIA

tammi-huhtikuu: viikonloppuisin juonnettua/ohjattua ohjelmaa, säännölliset eläintenruokinnat
toukokuu: luokkaretket
kesä-elokuu: kesäohjelma
syys-joulukuu: viikonloppuisin juonnettua/ohjattua ohjelmaa, säännölliset eläintenruokinnat

(ELÄIN)TEEMAPÄIVIÄ voi tulla lisää tai päivämäärät voiavt muuttua tarkennuksen jälkeen.

tammikuu 4.1.-> Kurren ja Ukulin talvireitti (omatoimireitti)
Viikonloppujen (osin) juonnetut eläinten ruokinnat
Me olemme kokonaisuus -kampanja alkaa (WAZA)

ke 27.1. Uuden luontokoulun tuparit henkilöstölle (aamukahvit)

helmikuu koko helmikuu Kurren ja Ukulin talvireitti (omatoimireitti)
tarkentuu Viikonloppujen (osin) juonnetut eläinten ruokinnat
vkot 8-9 talvilomaohjelmaa arkisin (yhteistyössä leikkipuistot)
vko 9 eskareiden ahmaviikko 1
su 7.2. Kiinalainen uusivuosi (Keskuskatu)
viim. ma 8.2. uudistettu Ravintola Karhu aukeaa
su 14.2. ystävänpäivä 14.2. (yhteistyössä ravintolat)
viim. 18.2. Bistro Bruun Mustikkamaalla aukeaa

maaliskuu tarkentuu Viikonloppujen (osin) juonnetut eläinten ruokinnat
vko 10 eskareiden ahmaviikko 2
3.3. World Wildlife Day
16.3. Luontokoulu Arkin viralliset avajaiset
25.-28.3. Pääsiäissaari

Let it Grow -kampanja alkaa (EAZA)
vkot 9/10 karhut heräävät

huhtikuu
tarkentuu juonnetut eläinten ruokinnat

Syötävän puiston toiminta Mustikkamaalla/Maaseudun sivistysliitto
8.4. International Zoo Lover's Day
 vko 15 (12.4., 14.4., 15.4.) Koululaiskonferenssi
25.4. Sammakkopäivä

toukokuu 1.5. vappu (yhteistyössä ravintolat)



1.5. vesiliikenne käynnistyy
tarkentuu oma kauppa laivarannassa aukeaa
tarkentuu uusittu Ravintola Pukki aukeaa
tarkentuu uusittu Saarenvartijan tupa aukeaa
8.5. äitienpäivä (yhteistyössä ravintolat)
vkot 18-20 Tutkimusretket
tarkentuu Viikonloppujen juonnetut eläinten ruokinnat

Syötävän puiston toiminta Mustikkamaalla/Maaseudun sivistysliitto
tarkentuu tarhapolut avoinna viikonloppuisin (?)
22.5. biodiversiteettipäivä

kesäkuu Päivittäinen kesäohjelma + tarhapolut
tarkentuu Grey Cube Gallerioiden avajaiset
tarkentuu Art Meets Sand
5.6. maailman ympäristöpäivä
11.6. kavio- ja sorkkaeläinten päivä

kesäleirit 1-3
12.6. Helsinki-päivä
tarkentuu Isoisän sillan viralliset avajaiset

heinäkuu Päivittäinen kesäohjelma + tarhapolut
Grey Cube Galleriat

21.7. apinapäivä
29.7. kv tiikeripäivä

elokuu Päivittäinen kesäohjelma + tarhapolut
Grey Cube Galleriat

1.-4.8. kesäleiri 4
10.8. maailman leijonapäivä
13.8. Fazerin Korkeasaaripäivä
28.8. Suomen luonnon päivä

syyskuu viikonloppujen yleisöohjelma + tarhapolut
2.9. & 9.9. kissojen yöt
18.9. (?) pikkupandapäivä
21.9. koulujen Korkeasaaripäivä

lokakuu viikonloppujen yleisöohjelma
4.10. Korkeasaaripäivä



23.10. lumileopardipäivä
29.-30.10. Halloween
vko 42 syyslomaohjelmaa

marraskuu 13.11. isänpäivä
Ruuti-expo

joulukuu joulu/talviohjelmaa


