
Avaa Tiedonhaun uutiskirje selaimessa

 

Matkalle kotimaahan

Kotimaan matkailu on tänäkin kesänä
henkireikämme. Suomen paikallisten
matkailuorganisaatioiden yhdistyksen
100 syytä matkailla Suomessa
esittelee suomalaisia
matkailukohteita. Kuntien sivuilta
löytyy myös matkailijalle tärkeää
tietoa nähtävyyksistä sekä
majoitusmahdollisuuksista. Turisteille suunnatut Visit Finland ja This is
Finland eivät palvele suomeksi, mutta esittelevät Suomea monipuolisesti ja
upein kuvin.

Makupalat.fi Suomi

 

  

 Tiedonhaun uutiskirje
6-7/2021

 

 

Kesä

Kesä on lämmön, valon, lomailun ja monelle suuren juhlan aikaa. Näin
rajoitustenkin aikana kesällä nautitaan ja iloitaan.
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Häät

Kesä on juhlien aikaa. Häät ovat
tunnelmallinen ja romanttinen juhla.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
Häät kertoo kirkollisen vihkimisen
seremonian lisäksi käytännön  

Ulkoleikit

Kesällä tarvitaan puuhaa ja
pihaleikkejä. Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kokoamasta
Leikkipankista voi etsiä vinkkejä, jos
omat ideat loppuvat. Retkellä

 

Luontoon

Luontoon.fi on retkeilijän aarreaitta.
Luontokohteiden lisäksi voi tutkia
retkeilyn ABC:sta vaikkapa
luontoetikettiä, varusteohjeita ja
retkiruokaa. Sieltä löytyvät myös
Suomen kansallispuistot.
Retkipaikka listaa retkikohteita ja
Suomen Luonnonsuojeluliitto on
koonnut top10 julkisilla
saavutettavaa luontokohdetta.
Luonnossa liikkujan on hyvä kerrata
jokamiehen oikeudet.
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Kartat

Navigaattorienkin aikakaudella kartat
ovat käteviä. Kansalaisen
karttapaikasta löytyvät kartat
kattavasti ja Väyläviraston
tienumerokartaston avulla pysyy
helposti oikealla tiellä
syrjäisemmilläkin seuduilla.
Metsähallituksen Retkikartta.fi:stä
voi etsiä sopivat reitit ja
Retkikompassissa jakaa
kokemuksiaan retkeilykohteista.

Makupalat.fi Suomen karttoja

 

 

 

Museot

Suomen museot tarjoavat pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä, paikallistietoa sekä
elämyksiä. Museot.fi on kattava museoiden hakupaikka, joka sisältää
sijainnin, aukioloajat sekä näyttelykalenterin. Kotiseutumuseoiden listaus
löytyy Suomen Kotiseutuliitosta ja Museoraitilla voi tutustua
maatalousteemaisiin museoihin.
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asioista. Hääsivustot opastavat
suunnittelussa ja juhlien järjestelyssä.
Digi- ja väestötietoviraston Tietoa eri
parisuhdemuodoista sisältää
tärkeää oikeudellista tietoa.

luonnossa voi kokeilla Suomen Ladun
Luontobingoa.
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Makupalat.fi uusimmat

Arkkitehtuurimuseo : Eliel Saarisen kokoelma

Luontoviisas vesilläliikkuja

Laatokka - suurjärven kiehtova rantahistoria

Makupalat.fi ajankohtaisia kokoelmia

Veneily
Kesä
Kuntavaalit

 

 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Mitä tarkoittaa sana kesä? Vanha kansa sanoi, että kesä loppuu
juhannukseen. Kyllähän kesä jatkuu mielestäni siitä vielä pitkään. Onko
sanayhteyttä kesä,…

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
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