Avaa uutiskirje selaimessa

Pilke avataan jälleen 1.6.
Metsähallitus poistaa luontokohteiden koronarajoituksia ja avaa luontokeskusten ja varaus-,
vuokra- ja autiotupien ohella myös Pilkkeen 1.6. alkaen. Pilke-talon info ja shop avautuvat
maanantaina ja tiedekeskus näyttelyineen avautuu tiistaina 2. kesäkuuta.
Päätös noudattaa valtioneuvoston linjauksia julkisten tilojen avaamisesta. Asiakaspalvelun
turvallisuutta varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja
hygieniaohjeistuksen kautta. Kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä huomioon.

Aukioloaikamme ovat 1.6.2020 alkaen toistaiseksi seuraavat:
Info ja Pilke Shop ma-pe 8:00-18:00, la-su 10:00-16:00
Tiedekeskus ti-pe 9:00-18:00, la-su 10:00-16:00

Lue lisää Pilkkeen nettisivujen Ajakohtaista osioista»

Oppimisen ajankohtaiset
Kesän Makerspacessa juhlitaan kasvinterveysvuotta ja luonnonkukkien päivää. Tiedekeskus
Pilkkeen luovan askartelun tilassa - Makerspacessa - jaetaan kukkien Kylvä ja tarkkaile istutuspaketteja. Makerspace avautuu luonnonkukkien päivänä 14.6. sunnuntaina.

Syksyn työpajat & Makerspace
Myöhemmin tänä vuonna paneudumme tuulivoimaan. Kaikille tuttujen väkkäröiden avulla
tutustutaan tuulivoimaan Voihan väkkärä -makerspacessa ja myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtaja tarjoamme myös ennakkovarattavia tuulienergiatyöpajoja oppimisryhmille.
Lue lisää oppimisen ajankohtaisista liitteenä olevasta kirjeestä»
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Tiedekeskuksen ajankohtaiset
Tiedekeskukseen on alkuvuoden aikana ilmestynyt joukko uusia näyttelykohteita,
joiden avulla voi innostua biotaloudesta havainnollisesti kokemalla ja tekemällä. Bioaika on
heti askeleen lähempänä, kun kävijät pääsevät itse ja yhdessä luomaan biotulevaisuutta. Voit
vaikka räätälöidä itsellesi tulevaisuuden ammattin - tuleeko sinusta tulevaisuuden
bioinnovaatioassistentti?
Lue lisää Bioajan kohteista tiedekeskuksen näyttelyssä Pilkkeen nettisivujen Tapahtumista »

Pilke Shopin ajankohtaiset: Kesää kohti
Kesäkuun kampanjat
Pilke Shopin tutut kampanjat heräävät kesään. Museokorttitarjouksena tarjoamme 1.6. alkaen koko
kesäkuun ajan kaikki Miikon tuotteet korteista avaimenperiin ja nahkalaukkuihin -25% alennuksella.
Shopin kesäkuun kampanja lanseerataan 15.6.
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Pilke Shop avautuu 1.6. ja heräilee kesää kohti eloon.
Tänä kesänä kurotamme, emme ainoastaan kohti vihreää ja kestävää kuluttamista, vaan
myös korjaavaa ja uudistavaa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Sitran
megatrendeissä nousevan ekologisen jälleenrakentamisen inspiroimana lähdimme miettimään
minkälaisia olisivat tuotteet joiden tuottaminen ja kuluttaminen olisi pelkän kestävän sijasta
myös korjaavaa ja uudistavaa. Jotain esimerkkejä olemme ehtineet saamaan jo
valikoimiimme!
Pölyttäjäystävällisten kasvien istuttaminen on yksi pieni teko mitä jokainen voi tehdä luonnon
monimuotoisuuden köyhtymisen ja pölyttäjien määrän romahtamisen estämiseksi. NikoNikon
istutettavat kortit ja konfetit ilahduttavat myös juhlien jälkeen. Vaivattomaan vaatteen
paikkaukseen tarkoitetun Vaatelaastarin avulla voit lisätä tuotteen käyttöikää ja siten vähentää
tekstiilijätteen määrää. Tiesithän, että vaatteen hiilijalanjälki on sitä pienempi, mitä pidempi
käyttöikä sillä on.
Lue lisää tuote-esimerkkejä ja syvemmin teemasta nettisivujen Ajankohtaisista»

Hauska tutustua!

Oletko jo tavannut?

Olen Sanna, viestinnän ja
markkinoinnin kokemuksella
varustettu taiteen maisteri joka on
nyt vuoden mittaisen Pilke-uransa
aikana päässyt jo todella
monenlaisiin töihin kiinni. Tällä
hetkellä toimin tiedekeskuksen
päällikön varahenkilönä ja hoidan
sekä markkinointia, Pilke Shoppia,
että Metsähallituksen liikelahjoja.

Olen Pilkkeen oma Intoilija, Laura.
Muiden Pilkkeen intoilijoiden kanssa
me tiedetään yhdessä todella paljon,
etenkin se kuinka vähän me
tiedetään. Siksi me halutaan jakaa
meidän Intoilut teidänkin kanssa!
Voit lukea Intoilijan intoiluista
Pilkkeen somessa. Kerromme sinulle
ajankohtaisimmat tiedot esimerkiksi
mykorritsojen sielunelämästä,
vessapaperien laadusta ja mitä puun

Minua inspiroivat vastuullisuus,
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siemenessä tapahtuu, kun siitä alkaa
kasvaa puu.

kauneus, uuden oppiminen,
metsäiset teemat ja luonto.
Harrastan ympärivuotista
työmatkapyöräilyä, capoeiraa,
sekä taide-, kulttuuri ja
muotoiluelämyksiä niiden laajassa
kirjossa.

Mistä sinä olet intoillut viime aikoina?
Mikä puupohjainen kysymys
askarruttaa mieltäsi? Vinkkaa meille
aihe ja me Intoillaan siitä!

© 2019 Tiedekeskus Pilke | Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi
Puh. 0206 39 7820 | pilke@metsa.fi

Jos haluat peruuttaa tilauksen tai muokata tietojasi, klikkaa tästä.
Osoitelähde: Tiedekeskus Pilkkeen asiakasrekisteri. Tietosuojaseloste
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