LUONTO- JA TIEDEKESKUS
SAIMAARIUM
Satamatie 8, 53900 Lappeenranta
+358 44 985 0933
toimisto@saimaarium.ﬁ
saimaarium.ﬁ
Saimaariumissa toimii myös Geopark-opastuskeskus.

Kuva: Mikko Suonio

LUONTO- JA YMPÄRISTÖNÄYTTELY
Keskuksen näyttelyt, interaktiiviset demonstraatiot
ja VR-esitykset esittelevät tositarinoita menneestä ja
visioita tulevaisuudesta. Näyttelymme esittelee
monipuolisesti Saimaan luontoa. Pääset tutustumaan järviemme ekologiaan, saimaannorpan ja
uhanalaisten lohikalojen suojeluun sekä vesieliöiden
mikroskooppisiin ihmeisiin.
Virtuaalilaseillamme voit liidellä Saimaan rantojen
yllä ja katsella 360°-kuvia luontokohteista.
Näet täytetyn Halla-norppamme ja akvaarioissa
uiskentelevat järvikalat.
Esittelemme tieteen ja tutkimuksen uusimpia
ratkaisukeinoja, rohkaisten kaikkia mukaan matkalle
kohti kestävämpää ja turvallisempaa tulevaisuutta.
Opit miten voimme parantaa järviemme tilaa ja
hillitä ilmastonmuutosta.
Vaihtuvien näyttelyjen osastolla esitellään
luonnon ihmeitä ja ympäristönsuojelua taiteen
ja tieteen keinoin.

AVOINNA
TI-LA 11-18, SU 11-17

LUONTO- &
TIEDEKESKUS
NATURE AND
SCIENCE CENTRE

PÄÄSYLIPUT
Aikuiset 10 €
Lapset, opiskelijat ja eläkeläiset 6 €
Perhe 25 €

PYSÄKÖINTI
INVA-pysäköinti sisäänkäynnin vieressä.
Luonto- ja tiedekeskuksen muu
pysäköinti tapahtuu Lappeenrannan
sataman ja Linnoituksen alueen
yleisille pysäköintialueille.

L A PPEEN RA N T A - F I N L A N D
saimaarium.ﬁ

Tietoa ja elämyksiä.
Oppimisen uusia tasoja.
Tutkimusta ja innovaatioita.

KOULUTUS JA TAPAHTUMAT

Saimaan aallot hiovat kalliota
kuin aika ihmistä.
Tämän hetken
hennot aallot
piirtävät jo huomista
meihin, luontoon, maailmaan.
Saimaarium-runo: Heli Pukki

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia
ympäristökasvatus-, -valmennus ja -koulutustilaisuuksia sekä korkeatasoisia tapahtumia.

TUTKIMUS JA VAIKUTTAMINEN
Uusin tutkimustieto käännetään kestäväksi
toiminnaksi, ympäristön parhaaksi.
Mahdollistamme eri tasoisen vaikuttamisen
yksityisistä henkilöistä organisaatioihin.

SAIMAARIUM-tila on myös kiehtova ja inspiroiva
kokous- ja tapahtumapaikka Lappeenrannan
Linnoituksen historiallisessa ympäristössä.
Keskuksessamme voidaan järjestää niin Saimaasynttärit, TYKY-päivät kuin erilaiset kokoukset ja
yksityistapahtumat.

Kehitämme tieteen keinoin uusia ratkaisuja
ilmastonmuutoksen hillinnän, vesiensuojelun ja
luonnonsuojelun tarpeisiin.

>> Luontokoulut ja tiedekerhot
Joissa tutkitaan mm. järviluontoa, ekosysteemien
rakennetta ja toimintaa, otetaan näytteitä,
mikroskopoidaan, kuvataan ja tehdään kokeita niin
laboratoriossa kuin luonnossa.

Kuva: Mikko Nikkinen

Kuva: Hannu Siitonen

>> Luontoretket
Joilla päästään opastetusti Saimaan vesille ja rannoille
tutustumaan upeaan ympäristöön kiehtovine kasvi- ja
eläinlajeineen ja niiden elämään vuodenaikojen
kierrossa. Tilauksesta järjestämme retkiä kaikkina
vuodenaikoina valitsemiisi kohteisiin.

>> Valmennus- ja koulutuspäivät

Tarjoamme yhdessä laajan yhteistyöverkostomme
kanssa monipuolisia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja mm. ympäristövaikutusten arviointiin,
vaurioituneiden ekosysteemien kunnostukseen,
vesiensuojeluun ja luontokartoituksiin. Teemme
yhteistyötä monialaisesti sellaisten yritysten
kanssa, jotka ovat valmiita siirtymään ympäristövastuulliseen liiketoimintaan vakavien, globaalien
ongelmien ratkaisemiseksi.

Ilmastomuutoksen kohtaamiseen ja hallintaan.

>> Luontokuvatapahtumat

Ota yhteyttä tai tutustu lisää:

Joissa esittäytyvät maan parhaat luontokuvaajat.

>> Korkeatasoiset esitelmä- ja seminaaritilaisuudet
Mm. ”Tiedetiistai” -tapahtuma.

Kuva: Juha Taskinen
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