Lapin- ja Varanginmatkamme ohjelma 26.6.–3.7.2017
huom. uudistettu ohjelma!

Tämä piileskelevä riekko löytyi viime vuonna Kiilopäältä tarkkasilmäisten kurssilaistemme avulla
Tämän vuoden Lapin- ja Varanginmatkastamme poikkeaa monella tapaa aiemmista matkoistamme. Ohjelmaamme on
tarkoituksella kevennetty mm. ajomatkojen osalta, samoin Norjan puolelle on luvassa lisäaikaa. Kesäkuun ensimmäisen
viikon lopulla esimerkiksi Saariselällä on reilusti lunta, maisema valkoinen ja talvinen. Koko kevään on ollut
poikkeuksellisen kylmää. Alkanut viikko (5.6.) tuo Lappiin lämpöä ja toivottavasti lämpö myös pysyy. Linnuilla on siellä
muutenkin riittävän vaikeaa. Lintujen laulu- ja soidinkausi tulee jatkumaan matkamme aikana vielä poikkeuksellisen
voimakkaana kylmien säiden vuoksi. Hyttysistäkään tuskin on haittaa.
Matkamme alkaa tänä vuonna maanantaina ja päättyy maanantaina, mikä on katsottu juhannusjuhlan luonteen
huomioiden hyväksi ratkaisuksi.
Täsmällinen päivittäinen retkisuunnitelma tehdään paikan päällä sään sekä lintutilanteen ja lintutiedon mukaan. Varangille
mennään jälleen torstaina ja vietämme siellä kaksi yötä. Majoitus on normaaliin tapaan Vardössä, mistä on lyhyt matka
pääkohteisiimme Hamningbergiin ja Hornoyaan.
Matkamme aikaan Lapissa on paljon lintuharrastajia ja ajantasaista lintutietoa tulee koko ajan, joten myös harvinaisuuksia
saattaa tulla vastaan. Viime vuonna vastaan tuli spontaanisti mm. lumihanhi ja arosuohaukka – saa nähdä, mitä tänä
vuonna löydämme. Tarkoituksenamme on kuitenkin retkeillä omaan tahtiimme ja "hoidamme" mahdolliset pinnat, jos niitä
on ohjelmaan ja reitteihin helposti sovitettavissa. Tavoitteena on saada kasaan sopiva elämyspaketti yhdistäen Lapin
tunnelmia, lintuja ja Lapin ainutlaatuista kasvimaailmaa. Toivotaan, että onnistumme!
Alla on alustava hahmotelma kurssin sisällöstä ja käytännön asioista. Kellonajat ovat "noin-aikoja".

Ohjelma
Maanantai 26.6.
klo 8.00 Lähtö Kristiinankaupungista (Skaftung) kohti Seinäjokea, missä meitä odottaa Inter Kuljetuksen linja-auto
tuttuine kujettajineen. Autoja ei siis kannata jättää maksulliseen parkkiin juna-asemalle, sillä lähietäisyydellä on sopivia
ilmaisia parkkipaikkoja. Meille on varattuna riittävän iso bussi (55-paikkainen) niin,että jokaiselle löytyy oma penkkirivi.
Näin vieruspaikalle mahtuvat päivittäiset retkitarvikkeet ja on helppo ottaa vaikka pikku torkut ajotaipaleiden lomassa. Voit
myös tulla bussin kyydissä Heinolan suunnasta. Sovi asia kanssani etukäteen.

10.45 Lähtö Seinäjoelta. Helsingistä lähtevä Intercity-juna on Seinäjoella 10.16 eli sillä ehtii hyvin. Suuntaamme
Evijärven mustatiirakolonian kautta 8-tielle ja pohjoiseen kohti Liminkaa ja Oulun tienoota. Kalajoella pysähdymme mm.
pikkutiiroja ja kahlaajia katsomaan, mutta muutama muukin pysähdys on mahdollinen. Pysähdykset täsmentyvät
lintutilanteen mukaan. Ajoaika noin 4,5 tuntia + pysähdykset päälle. Matkan varrella pysähdymme ruokailemaan
omakustanteisesti.
17–21 Pysähdys Liminganlahden ympäristössä, mustapyrstökuireja, aro- ja niittysuohaukkoja, kahlaajia, sorsia ja
paljon muita alueen mielenkiintoisia lajeja tarjolla. Hietatiirasta ei ”vielä” ole havaintoja, mutta ehkä sekin on jo palannut
paikalle.
Noin klo 22 tienoilla kuljettajamme vaihtuu ja poistumme Oulun alueelta Kemin kautta kohti varsinaista päämääräämme
Inaria ja Vasatokka-nimistä leirikeskusta. Ajoaika noin 10 tuntia.

Tiistai 27.6.
klo 6–8.00 Arvioitu saapumisaikamme majapaikkaamme Vasatokan leirikeskukseen on varhain aamulla. Sen jälkeen
majoittuminen ja nukkumaan. Parin-kolme tunnin unien jälkeen aamiainen ja retkeily alkaa.

Tiistai–Keskiviikko 27.–28.6.
Paikalla laadittavan tarkemman suunnitelman mukaan retkiä Vasatokasta käsin lähialueille (Saariselälle, Piesjängälle,
tuntureille, soille ym.) ja hieman kauemmaksikin.

Torstai 29.6.
Lähtö varhain aamulla Varangille Vardön suuntaan. Retkeilemme pysähdyksiä tehden läntistä reittiä pitkin (Karigasniemen
kautta Utsjoelle) kohti Vardötä, missä yövymme kaksi yötä. Hotelliin on varattu kahdenhengen huoneet (paitsi 1hh:een
varanneille). Olen myös sisällyttänyt pakettiin yhteisen päivällisen torstai- ja perjantai-illoiksi. Saapumisaika hotellille noin
klo 19 ja päivällinen on klo 20.

Perjantai 30.6.
Hotelliaamiaisen jälkeen suuntaamme bussin keulan kohti hienoja maisemia ja Hamningbergia. Tällä retkellä kuluu lähes
koko päivä. Jos aikaa jää retkeilemme Vardön lähistölllä, missä on runsaasti hyviä lähikohteita.

Lauantai 1.7.
Heti aamiaisen jälkeen lähdemme satamaan, mistä on kyyditys Hornoyan lintusaarelle. Siellä vietämme noin 4 tuntia,
minkä jälkeen paluu satamaan. Matka kohti Inaria ja Vasatokkaa alkaa. Pysähtelemme taas sopivissa paikoissa matkan
varrella niin Norjan kuin Suomenkin puolella.

Sunnuntai 2.7.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti etelää pysähdellen sopivissa paikoissa (Saariselkä, Lokka ja eteläisemmät paikat
lintutilanteen mukaan). Ajamme etelää kohti tavoitteena Oulunseutu, missä majoitumme Kempeleen Finlandia Airporthotelliin.

Maanantai 3.7.
Maittavan aamiaisen jälkeen retkeilyä joitakin tunteja Liminganlahdella ja paluu kohti Seinäjokea, mihin on tavoitteena
saapua virkeinä iltapäivällä noin klo 14-15 aikoihin.

Majoitus
Vasatokka-leirikeskuksesta löydät tietoa http://www.vasatokka.fi/ -linkistä. Majoitus on varattu Vasatokan huoneistoissa.
Meille on varattu kaikille alapetipaikat ja tavaroille sekä varusteille vaikkapa se yläpeti. Käytettävissämme on päivittäin
myös saunat ja isot yhteistilat. Aamiaiset olen varannut kaikiksi aamuiksi, joista tuloaamuna hieman myöhäisemmäksi.
Päivällisen (tai muun ruokailun) olen varannut alustavasti tiistaiksi ja keskiviikoksi. Varanginretken päivinä kannattaa ottaa
eväitä mukaan. Syömme jossain Norjan puolella omakustanteisesti, jos sopiva ruokapaikka löytyy (on vaikeaa!). Vardössä
on ruokailu varattuna torstai ja perjantai-illoiksi. Lauantaina 2.7. syömme myös jossain matkan päällä omakustanteisesti.
Huoneistot ovat 2 ja 3 henkilölle. Huoneistoihin sisältyy aamiainen, päivällinen, liinavaatteet ja siivous, joten
säästämme hieman kuljetettavan tavaran määrässä. Huoneistoissa on kerrossängyt, mutta vain alapetipaikoilla nukutaan.
Tavarat saavat olla Vasatokassa huoneissa Norjanmatkamme ajan.

Ruokailut
Matkoilla ruokailemme sopivissa paikoissa aina tarpeen mukaan. Kahvipaikkoja on löytynyt matkalla ihan mukavasti,
mutta jotain pientä evästä kannattaa varautua ottamaan mukaan päiväretkille. Vasatokasta voi nettisivujen mukaan ostaa
evästäkin mukaan. Tämä kannattanee sopia siellä paikan päällä. Kauppoja on matkan varrella runsaasti. Norjan puolella
kuitenkin vähemmän (vain isoimmissa taajamissa) .

Henkilökohtaiset tarvikkeet
•

•
•

•
•
•
•

Tälle matkalle kannattaa varata Hornoyan retkeä varten kertakäyttöisiä sadevaatteita ja muuta suojaavaa ja
helposti pestävää YLIMÄÄRÄISTÄ vaatetusta mukaan lukien lakki tai pipo. Samoin kamerat ja optiikat
kannattaa varautua suojaamaan kalantuoksuisilta ilmapommeilta.
Jos tarvitset kaukoputken tai muita varusteita ilmoita minulle ajoissa.
Ota mukaan sopivasti vaatetta (myös lämmintä – ainakin Varangilla on Jäämeren ilmasto) ja asianmukaiset
retkivarusteet mukaanlukien kumisaappaat ja vaelluskengät tai hyvät tossut. Osan tarvikkeista voi varmaan
ostaa myös paikallisista kaupoista.
Päiväretkiä varten päiväreppu tai esimerkiksi vyölaukku juomia ja syötävää varten.
Laturit kameroihin ja puhelimiin.
Hyttysvoiteet, myrkyt, hyttyshattu. Hyttystilanteesta ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta offilla on todennäköisesti
käyttöä ainakin hyttysille allergisilla henkilöillä.
Kylmälaukku ja kylmäpatruunoita, jos on tarvetta.

Kurssilla toisena oppaana allekirjoittaneen lisäksi Ilkka Iivonen Veikko Forsbergin ollessa estyneenä. Ilkka vastaa myös
kasvien määrittämisestä.

Matkan hinta
Kurssin hinta on nyt 1260,00 € sisältäen asianmukaiset verot. Hintaan sisältyy matkat, oppaiden palvelut, majoitukset,
aamiaiset, ruokailut, päivälliset Vasatokassa, yöpymiset ja päivälliset sekä aamiaiset Hotel Vardössä. 1hh:een lisämaksu
on koko matkalta 120 € sisältäen Vasatokassa oman huoneen ja Hotel Vardössä 1hh. Lisäksi hintaan sisältyy majoitus ja
aamiainen Kempeleen Finlandia Airport hotellissa 2.–3.7.
Lapinodotuksin Kari Korhonen
tel 045 110 6325 tai 0400 433 026

Joskus linnut näyttäytyvät hienosti, kuten tämä taviokuurna Neljäntuulentuvalla.

Lisätiedot ja kysymykset

Skaftung Nature
Kari Korhonen
045 110 6325
skaftungnature@gmail.com
korhokari@gmail.com

Sivuillamme löytyy lisätietoa tulevista ja tehdyistä matkoistamme.

www.facebook.com/Skaftungnature/ (vapaa pääsy)
www.lintukurssit.info

