
 

ÄHTÄRI ZOO 
Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri, puh. 030 62150, info@ahtarizoo.fi  
 
Ähtäri Zoo on toiminut vuodesta 1973 ja se on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto. Puistossa on nykyään yli 50 eri eläinlajia, joista suurin osa on 
havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja. Kansainvälinen eläinsuojelutyö on tärkeä osa Ähtäri Zoon toimintaa. www.ahtarizoo.fi  
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Nuku yö ulkona -tapahtuma 8.9. 

 
Suomen Latu haastaa lauantaina 8. syyskuuta suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona. Majoittua 
voi telttassa, tarpissa, laavussa tai vaikka kuusen alla. Tärkeintä on nauttia monimuotoisesta 
luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona. Kokemuksen voi 
jakaa  #nukuyöulkona -tunnisteella sosiaalisessa mediassa. 
 
Ähtäri Zoo elää tapahtumassa mukana 
Suomenselän Samoilijat sekä Ähtärinjärven Sydänyhdistys yhdessä järjestävät Ähtärin 
matkailualueen ytimessä, hyvien luontoreittien ja kauniin Hankaveden rannalla Roomuniemessä 
mahdollisuuden osallistua valtakunnalliseen tapahtumaan. Ähtärin Eläinpuisto elää tapahtumassa 
mukana tarjoten pidennetyn aukioloajan ja mahdollisuuden vierailla eläinpuistossa vielä illan 
hämärryttyä. Paikalla on myös eläinopas ja kiinnostava iltaruokinta alkaa klo 19:30 karhulasta, 
ruokinta ja opastus on myös ilveksien, lumileopardien ja ahmojen luona.  Puistossa ei ole 
valaistusta, joten oma lamppu kannattaa ottaa mukaan.   
 
Ähtäri Zoon aukioloajat ja pääsylippujen myynti 8.9.  
Ähtäri Zoo avoinna klo 10 – 21, Pandatalo avoinna klo 10 - 17 ja Farmi klo 10 – 16. Yhdistelmälipun 
ostaneet voivat esimerkiksi vierailla Pandatalossa ja Farmilla iltapäivällä sekä illan tultua 
eläinpuistossa. Lipunmyynti suljetaan klo 17, eläinpuistoportit toimivat klo 21 saakka ja 
puistokierroksella voi viipyä aina klo 22 saakka.  
 
Nuku yö ulkona –tapahtuma Ähtärin matkailualueen ytimessä, Roomuniemessä 
Tapahtuman tavoite on saada erityisesti uusia ulkoilusta ja luonnosta kiinnostuneita ihmisiä 
kokemaan öinen luonto ja rohkaistumaan aitoon luonnossa liikkumiseen. Perheen pienimmille  
yötelttailu yhdessä omien vanhempien kanssa saattaa olla hetki, jota muistellaan vielä paljon 
vanhempanakin. Yön nukkuminen ulkona järjestetyssä tapahtumassa on helppoa ja turvallista, sillä 
tukena on joukko kokeneita samoilijoita. Tapahtuma alkaa 8.9. klo 12. Heti alussa voi osallistua 
hieman suuremman teltan pystytykseen ja samalla valita mieleisen paikan omaa yöpymistään 
varten. Tapahtuma loppuu 9.9. klo 12 mennessä. 
 
Iltanuotio Roomuniemen kodalla 
Klo 18 - 20 välisenä aikana on Roomuniemen kodalla iltanuotio, makkaranpaistoa ja 
Sydänyhdistyksen toimesta lettujen paistoa. Iltanuotiolla voi myös kuulla millaisia sävelmiä 
akustisista soittimista kajahtaa tummuvaan iltaan, eikä laulaminenkaan ole kiellettyä. 
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