
Kerro
 havainnoistasi 

ja voita 
Kaarina-palkintoja!

#kaarinankevätbongaus
kaarina.fi/bongaus

Kevätbongaus 1.4.–31.5.2021
Kaarinan kevätbongauksessa tutustutaan paikallisiin 
luonto- ja kulttuurikohteisin! Osallistua voit jollakin 
kolmesta tavasta:

1. Julkaise kuva löytämästäsi kohteesta tai  
tekemästäsi tehtävästä Instaramissa tunnisteella  
#kaarinankevätbongaus tai 

2. Ilmoita löydöksestäsi kevätbongauksen nettisivulla 
kaarina.fi/bongaus tai 

3. tulosta tai hae Kaarina-talon tai Piikkiön palve-
lupisteestä Kevätbongaus-ruudukko, merkitse 
löytämäsi kohteet ruudukkoon ja palauta täytetty 
ruudukko samaan paikkaan toukokuun loppuun 
mennessä.

Kaarina-palkintojen arvonta suoritetaan kaikkien 
osallistujien kesken kesäkuun alussa. Mikäli bongaat 
useamman kohteen ja ilmoitat (kuvaamalla tai net-
tisivuilla tai paperilla) ne kaikki, on sinulla kilpailussa 
useampi arpa. Yksi bongaus = yksi arpa.

Kevätkohteiden osoitteita
Ladjakosken silta
Kaarinantien itäpuolella Viipurintien risteyksessä

Mehiläisen muraali
Pyhän Katariinan tie 9

Tuorlan ratsupolku
Väisäläntie

Rauhalinnan luontopolku
Rauhalinnantie

Hadvalan rautakautinen asuinpaikka
Mattilantie, Piikkiö

Linnavuoren hautaröykkiöt
Lystiläntie 21 (paikoitusalue, Linnavuoren reitistö)

Vaarniemen portaat
Rauvolantie 234

Lemun taistelun muistomerkki
Hantuntie 252 (paikoitusalue)

Big Blue

Hovirinnan muraali
Hovirinnantien ja Pehtorinkadun risteys

Pyhän Katariinan puiston taide
Lautakunnankatu 1

V. I. Leninin muistomerkki
Littoistentien ja Uuden Littoistentien risteys

Lisätiedot ja karttalinkit:
kaarina.fi/bongaus



1. Ladjakosken vanhaa kivisiltaa 
pitkin kulki aikoinaan historiallinen 
Kuninkaantie. Polun varrella on 
alueen historiasta ja luonnosta kertova 
opastaulu. 

2. Niittykasvit, tiklit ja muut linnut 
koristavat Pyhän Katariinantien 
kerrostalon alaosaa. 

3. Tuorlan ratsupolulla voi matkustaa 
Kuninkaiden ja kartanoiden aikaan.  
Polun varrella on alueen historiasta 
ja luonnosta kertova opastaulu. 
Tuorlan alueelta löytyy myös erilaisia 
luontopolkuja. 

4. Rauhalinnan luontopolulla voi kuulla 
historian lehtien havinaa, nauttia 
merestä ja keväisestä luonnosta. 
Polun varrella on Mökkigallerian Sibel 
Kantolan kuvittamia opastauluja. 

5. Hadvalan rautakautisella asuinpaikalla 
elettiin jo tuhat vuotta sitten. 
Kesäisin paikalla voi ihastella niittyjen 
kukkaloistoa. Kävelytien varrella on 
alueen historiasta ja kasvillisuudesta 
kertova opastaulu. 

6. Pohtionvuoren ja Yli-Katarin 
pronssikautiset hautaröykkiöt ovat 
komea näky. Röykkiöt löytyvät Piikkiön 
Linnavuoren retkeilyreitistön varrelta. 

7. Muikunvuorelta on hienot näkymät 
Aurajokilaaksoon. Huipulle pääsee 
parhaiten mäen luoteispuolelta. 
Alueelta löytyy myös Auranlaakson 
metsäopetuspolku. 

8. Vaarniemen portailla voi testata 
kuntoaan ja nauttia palkinnoksi upeista 
maisemista. Portaat sijaitsevat Pyhän 
Katariinan polkujen retkeilyreitistön 
varrella. 

9. Lemun taistelun muistomerkki 
Kuoleva soturi sijaitsee lähellä Yli-
Lemun kartanoa, Lemun taistelun 
muistolehdossa. Sen on veistänyt Heidi 
Limnell. Lemun taistelun tapahtumat 
liittyvät Suomen sotaan, joka käytiin 
Ruotsin ja Venäjän välillä 1808–1809 
Kaarinan Lemunniemessä. 

10. Kuvataitelija Mauri Kosonen teos 
esittelee luonnollisenkokoisen 
sinivalaan. Valas on nostettu 
entiseen Hartwallin 
panimorakennukseen 
Piispanristillä. Pimeällä teos saa 
ylleen liikkuvan, vedenalaisen 
valaistuksen. 

11. Pehtorinkadulle Hovirinnan 
koulua vastapäätä toteutettiin 
syksyllä 2018 seinämaalaus, 
Kaarinan nimikkolintu Tikli. 
Muraalin on suunnitellut Leena 
Koulu. 

12. Paula Suomisen ”katselupiha” 
ja ”kulkupiha” vuodelta 1996 sai 
seurakseen Pyhän Katariinan kaksi 
vuotta myöhemmin. Latvialaisen 
kuvanveistäjän Viktors Suskevicn 
teos on Kaarinan ensimmäinen 
varsinainen patsas. 

13. Littoisten rautatieaseman 
läheisyydessä on Leninin alueella 
vierailun muistoksi pystytetty 
muistolaatta. Laatta kiinnitettiin 
rautatieaseman seinään 1970 ja 
siitä rautatien viereen aseman 
siirryttyä yksityisomistukseen. 

14. Suomen vanhimman tunnetun 
kirkon jäännökset sijaitsevat 
Aurajoen varrella Kaarinassa, 
Ravattulan kylän Ristimäellä. 

15. Uskaltaudu uimaan jollakin 
Kaarinan uimarannoista! 

16. Tee keväinen eväsretki luontoon! 

17. Nauti kevätkesän eka jäätelö. 

18. Yövy ulkona! 

19. Kulje paljain jaloin keväisessä 
ympäristössä. 

20. Tarkkaile lintuja jostakin  
Kaarinan lintutornista. 

21. Tee pyörälenkki! 

22. Keinu Kaarinassa.

Julkaise 
bongaamasi kohteen kuva 

Instassa tunnisteella  

#kaarinankevätbongaus 

tai

ilmoita löydöksestäsi 
nettisivulla kaarina.fi/bongaus 

tai

merkkaa löytämäsi kohteet 
tähän ruudukkoon ja palauta 

Kaarina-taloon 
tai Piikkiön palvelupisteeseen 

31.5. mennessä!


