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Halistenkoski

Pakkaa reppuusi iloista mieltä, eväitä ja kynä. Katsele ja kuuntele 
Halista uusin silmin ja korvin – nauti luonnosta ja kulttuurista!

Reitti 1 (5 km)
Reitti 2 (4 km)
Reitti 3 (3 km)
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TURUN REUNAKIVI-
ja LAATTA-ASENNUS Oy

Pihakivet
piharakentajan
paratiisista

www.turunreunakivi.fi 

Jousitie 1-2 , Piispanristi

Myös asennus!
p. 0400 527 735

Myllärintalon 
kesäkahvila
Tässä voi pysähtyä nauttimaan kauniista 
koskimaisemasta ja juoda vaikka kupposen 
kahvia. Jos haluat osallistua palkintojen arvontaan, 
palauta karttasi yhteystietoineen kierroksen 
päätteeksi! Kahvilan ollessa avoinna kartan 
palautusta vastaan saat I <3 Halinen –pinssin!

Virnamäki
Tehtävä: Kiipeä kalliolle.  Mihin sinä 
rakentaisit majasi? Montako 
piilopaikkaa löydät? 

Pikkumetsä
Tehtävä: Toivepuu! Mitä sinä toivot? 
Kirjoita toiveesi kankaanpalalle ja sido 
se puuhun.

Pähkinämäki
Tehtävä:  Suomalaiset ovat kautta historian 
käyttäneet kiveä monenlaiseen rakennukseen. 
Näetkö värikkään kiviröykkiön? Rakenna oma 
muodostelmasi!  Piipahda katsomaan myös 
muinaista kalmistoa.

Lisätehtävä: Montako lenkkeilijää tulee 
vastaan matkalla seuraavalle rastille?

Omakotitalot
Tehtävä: Erotatko, kuinka monta eri lintua 
laulaa metsän puissa? Mitä muita ääniä kuulet? 
Entä mitä haistat – vastaleikatun nurmikon, 
grillin tai märän asfaltin?

Kerrostalot
Tehtävä: Jaksatko laskea, kuinka monta 
lautasantennia näet rastilta? Kirjoita 
arvauksesi karttaan.

Lisätehtävä: Sulje silmäsi ja kuuntele. Tiesitkö, 
että Halisissa puhutaan yli 80 eri kieltä?

Frantsin kenttä
Tehtävä: Katso ylös – näetkö värikkäät 
tuulikellot? Löydätkö tiesi ison kiven juurella 
olevan aarteen luo?

Lisätehtävä: Kun lähdet tältä rastilta, voit 
matkalla kerätä roskia ja laittaa ne 
roskalaatikkoon. Montako roskaa keräsit?

Ostari
Tehtävä: Bongaa kirkontornit, merkitse karttaan 
montako näet.

Lisätehtävä: Piirrä tai kirjoita tähän, miten 
elävöittäisit ostarin aluetta:

Osallistu arvontaan
Kirjoita tähän yhteystietosi, niin osallistut 
mahtavien I <3 Halinen –palkintojen 
arvontaan!

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti


