
  Seikkailureitin lähtöpisteenä on Bokvillanin kartano. Kartanon aukioloaikoina voit seikkailla sisällä ja pihassa 
vapaasti. Reitin alkupiste on Bokvillanin takapihalla, oletko valmis?.

  Ann Sundholmin veistos Keidas kutsuu seikkailijoita muutaman ystävällisen leijonan kainaloon nokosille 
ostarin taakse. Huomaatko miten isot tassut leijonilla on? Niillä jaksaa kävellä Arabianrantaan asti, mutta sitten 
onkin levon tarpeessa. Meidän seikkailumme on kuitenkin vasta aluillaan!

  Arabianrannan salainen tanssilava on tässä. Ota muutama tanssiaskel, tyyli on tällä lavalla vapaa. Jos sinul-
la on musiikkia ja kuulokkeet mukana, voit järjestää vaikka korvalappustereo-discon. Jos tanssin jälkeen olet la on musiikkia ja kuulokkeet mukana, voit järjestää vaikka korvalappustereo-discon. Jos tanssin jälkeen olet 
hurjalla tuulella, huomaat että lavan viereisessä purossa on täydelliset olosuhteet kiveltä kivelle hyppimiseen, 
mikä onkin loistava lämmittely seuraaviin seikkailukoitoksiin! 

  Tästä alkaa pikkupolku, joka vie sinut pienten mäntyjen ohi. Tutustu mäntyihin. Jos ne olisivat seikkailu-
kavereitasi, millaisia ne olisivat? Mitä juttelisitte yhdessä?

  Haastattelimme Arabianrannan asukkaita tätä polkua varten. Eräs asiantuntija kommentoi: Rannalta löytyy 
kaikkea mahdollista. Käydäänpä katsomassa! Siitä mihin pikkupolku loppuu, alkaa Rantabulevardi eli puiden 
reunustama polku, joka vie suoraan merelle. Rantabulevardilla kävellään arvokkaasti ja annetaan merituulen reunustama polku, joka vie suoraan merelle. Rantabulevardilla kävellään arvokkaasti ja annetaan merituulen 
toivottaa tervetulleeksi kaiken mahdollisen luo.

  Tässä on rantareitin ensimmäinen tyrnipensas. Reitillä tulee vastaan vielä ainakin neljä pienempää tyrniä, 
tunnistatko ne? Jos puussa on marjoja, poimi muutama ja maistele. Onneksi kaikki marjat eivät ole sokerisia!

  Täällä luikertelee Matelijakivi. Se on litteä ja lieron muotoinen, sillä on pyöreät reiät silminä ja sen selkä-
ranka jatkuu kivinä mereen. Löydätkö sen? Varmasti löydät ainakin jonkun muun jännittävän muotoisen kiven, 
sillä kivihahmoilla on rannassa salainen kokoontumispaikka!

    Tässä on Arabianrannan paras paikka retkieväiden syömiseen. Joku ystävällinen asukas on tuonut rantaan 
pikkupöydän ja kaksi tuolia. Joskus pöydän alta löytyy myös vieraskirja. Sitä on hauska lukea.

  Tässä on yksi hienoimmista puskista reitin varrella. Sen sisäpuolelle pääsee leikkimään ja vähän kiipeile-
määnkin. Kesällä kun puskassa on lehdet se tarjoaa hyvät puitteet majaleikkeihin, mutta myös talvisen puskan 
luurankoa on hauska tutkia.

   Eräs asukas kertoi meille: Sillan luona on aina todella kaunista. Pienen vauvan kanssa on tullut käveltyä 
kello 5-7 välillä aamuisin kauniissa rannassa. Sillan jälkeen alkavalta alueelta löytyy ihmeteltävää lintutorneista 
pitkospuihin ja hienoihin heinikoihin, mutta ne joudut etsimään itse!pitkospuihin ja hienoihin heinikoihin, mutta ne joudut etsimään itse!

   Kurkataanpa vähän sisäpihoille. Täältä löydät jännittävän taideteoksen nimeltä Sirocco. Taiteilijat 
Tuuli ja Kivi Sotamaa ovat inspiroituneet lämpimästä Saharan tuulesta, jonka pyörteet kyllä tuntee täällä asti, 
kun kävelee teosta ympäri ja punaiset tolpat vilisevät silmissä. Tiedetään, että Sirocco-tuulten mukaan kuljet-
tama pöly voi laskeutua maan pinnalle vasta tuhansien kilometrien päässä Saharasta. Varo silmiäsi!

   Täällä on yllätys: kallioinen keidas ja mitä kaunein kelohonkapuu. Ota haaste vastaan: asetu makoi-
lemaan kalliolle vaikka sää olisi mikä, katsele ylvästä kelohonkaa hetki, sitten sulje silmäsi ja kuvittele olevasi lemaan kalliolle vaikka sää olisi mikä, katsele ylvästä kelohonkaa hetki, sitten sulje silmäsi ja kuvittele olevasi 
erämaassa. Arabianrannasta toden totta löytyy kaikki!

   Meidän mielestämme alueen ehkä näppärin kiipeilypuu löytyy tästä. Se on vastapäätä päiväkotia, viljely-
palstojen lähellä. Kulje kahden graffiteilla koristellussa matalassa tiilirakennelmassa olevan arvoituksellisen 
oven ohi. Kiipeä rinnettä ylös rakennelman vierestä ja kävele matalan tasakaton läpi. Katolta pääset nouse-
maan suoraan kiipeilypuun oksalle. Tähän on hyvä päättää Arabianrannan kaupunkiseikkailu!

#seikkailutaidekoulu #kaupunkiseikkailupolku


