Lapin-matkamme ohjelma 22.6.-29.6.2020, huom. uudistettu ohjelma!

Toivottavasti näemme tälläkin matkallamme paljon näitä hienoja lintuja. Tunturikihu v 2019 matkallamme
Vuoden 2020 Lapinmatkamme tulee olemaan poikkeava aiemmista vuosista. Vain ensimmäinen Lapinmatkamme
nimittäin suuntautui Länsi-Lappiin. Tällä matkallamme kierrämme niin Itä- kuin Länsi-Lapinkin.
Täsmällinen päivittäinen retkisuunnitelma tehdään paikan päällä sään ja lintutilanteen (ja lintutiedon) mukaan.
Matkamme aikoihin on Lapissa paljon lintuharrastajia liikkeellä ja ajantasaista lintutietoa tulee siis koko ajan, joten joitain
harvinaisuuksiakin saattaa tulla vastaan. Viime vuosinahan tuli spontaanisti vastaan mm lumihanhi, arosuohaukka,
sinipyrstö, lapinuunilintu ja monta muuta mukavaa lajia - 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 taas saada kasaan sopiva elämyspaketti yhdistäen Lapin tunnelmia, lintuja ja Lapin
ainutlaatuista kasvimaailmaa. Toivotaan, että onnistumme!
Päiväohjelma:
22.6 Ma 8.00 Lähtö Kristiinankaupungista kohti Seinäjokea, missä linja-auto odottaa meitä. Huom: Autoja ei kannata
jättää maksulliseen parkkiin juna-asemalle, sillä lähietäisyydellä on sopivia ilmaisia parkkipaikkoja.
10.45* Lähtö Seinäjoelta. Helsingistä lähtevä Intercity-juna on Seinäjoella 10.16 eli sillä ehtii hyvin. Meille on
käytettävissämme riittävän iso bussi niin,että jokaiselle löytyy oma paripenkki ja pyrimme jättämään myös tyhjjiä
penkkirivejä näin koronaohjeiden mukaisesti. Vieruspaikalle mahtuvat päivittäiset retkitarvikkeet ja on helppo ottaa vaikka
pikku torkut ajotaipaleiden lomassa. Suuntaamme 8-tietä pohjoiseen Evijärven mustatiirakolonian kautta kohti Liminkaa ja
Oulun tienoota. Kalajoella myös pysähdymme mm pikkutiiroja ja kahlaajia katsomaa. Ajoaika noin 4,5 tuntia +
pysähdykset päälle. Matkan varrella pysähdymme ruokailemaan omakustanteisesti.
17-21.00 * Pysähdys Liminganlahden ympäristössä, mustapyrstökuireja, aro- ja niittysuohaukkoja, rantakurveja,
paljon kahlaajia, sorsia ja monia muita alueen mielenkiintoisia lajeja on tarjolla. Noin klo 22 - tienoilla kuljettajamme
vaihtuu ja poistumme Oulun alueelta Kemin kautta kohti varsinaista päämääräämme Saariselkää ja Tunturihotellia.
Ajoaika noin 10 tuntia.
23.6 Ti klo 8-10.00 Arvioitu saapumisaikamme majapaikkaamme Saariselän Tunturihotelliin on varhain aamulla. Sen
jälkeen aamiainen lyhyt retki ja majoittuminen klo 14. Tässä vaiheessa pieni lepotauko on varmasti paikallaan. Parinkolme tunnin unien jälkeen teemme lähiretkiä ja palaamme hotellille päivälliselle ja saunomaan. Ryhmäämme liittyy täällä
myös yksi autokunta / pariskunta, jotka liikkuvat pääasiassa omalla autolla.
24.6 Ke – 25.6 To Aamiaisen jälkeen lähdemme etsimään Inarin ja Saariselän alueen lintuja aiempien vuosien
kokemusten ja tämänvuotisten havaintojen perusteella. Illaksi palaamme hotellille ja syömme maittavan päivällisen.
Päivällinen tarjoillaan pöytiin koronatilanteen vuoksi. Tämä vuosi on sikäli erikoinen, että olemme saapuessamme ehkä
ainoat asiakkaat koko hotellissa.
26.6 Pe Pakkaamme tavarat mukaan ja lähdemme kohti Länsi - Lappia. Pysähtelemme matkalla monin paikoin sopivilla
lintujärvillä, soilla ja rinnepaljakoilla. Illalla majoitumme Kilpishotelliin Kilpisjärvelle missä on myös päivällistarjoilu.
27.6 La Aamiaisen jälkeen retki tunturiin ja alueen lintupaikoille. Myöhään iltapäivällä lähdemme kohti Pallastunturin

aluetta ja siellä tapahtuvaa majoitusta Pallashotelliin. Illalla on taas ruokailu hotellilla ja normaalit iltarutiinit. Täällä olevat
huoneet ovat tiettävästi myös saunallisia.
28.6 Su Retkeilyä Pallas-/Yllästunturin aluella (ehkä tunturivaellus halukkaille) ja sitten hiljalleen lintupaikoissa
pysähdellen kohti Liminganlahtea.
29.6. Ma Maittavan aamiaisen jälkeen retkeilyä joitakin tunteja Liminganlahdella ja paluu kohti Seinäjokea, mihin on
tavoitteena saapua virkeinä iltapäivällä noin 14.-15 aikoihin.
Majoitus:
Tunturihotellista löydät tietoa http://www.santashotels.fi/fi/hoteltunturi . Kaikissa hotelleissa on huoneissa omat
kylpyhuoneet ja saunat (Iso kiitos Tunturihotellille loistohuoneista!) Aamiaiset sisältyvät kaikkina aamuina hintaan, samoin
luonnollisesti liinavaatteet ja pyyhkeet.
Kilpisjärvellä majoitumme Kilpishotelliin, missä on myös ruokailu ja nautimme aamiaisen ennen päivän retkiä.
Pallaksella meillä on majoitus Pallashotellissa ja siellä on tarjolla myöskin päivällinen ja aamiaiset.
Ruokailut: Matkoilla ruokailemme sopivissa paikoissa aina tarpeen mukaan. Ruokapaikkoja koskevien rajoitusten vuoksi
kannattaa myös varata riittävästi ”hätäruokaa” mukaan bussiin ja patikkaretkille. Etenkin juomia ja hyvin säilyviä eväitä,
hedelmiä, energiapatukoita ym) Kahvipaikkoja ja kauppoja on yleensä löytynyt, mutta on ”Lappi on harvaan asuttua
aluetta”. Meillä on mukana termoksia, joten kahvia ja teetä saa tarvittaessa. Pidä kuitenkin huolta, että päiväksi riittää
syötävää ja juotavaa bussissa. Ainakin Saariselällä on myös vedenkeittimet huoneessa. Kannattaa muistaa, että tässä
tilanteessa ei ole varmuutta baarien toimivuudesta, vaikkakin nyt ne näyttävätkin olevan auki jo ”lähes normaalisti”
Sopivan kattava matkavakuutus kannattaa aina ottaa matkalle lähdettäessä ! Monilla se sisältyy jo kotivakuutukseen,
mutta asia kannattaa tarkistaa, samoin korvausten laajuus mahdollisissa sairaustapauksissa tai haavereissa.
Henkilökohtaiset tarvikkeet:
* Ota mukaan sopivasti vaatetta (myös lämmintä) ja asianmukaiset retkivarusteet ml vettä pitävät kengät / hyvät tossut.
Hyttystilanteesta ei vielä ole varmaa tietoa, mutta "offilla" on tn käyttöä ainakin hyttysille allergisilla henkilöillä.
* päiväretkiä varten päiväreppu tai esim vyölaukku juomia ja syötävää varten
* laturit ja muistikortteja kameroihin ja puhelimiin
* kylmälaukku & kylmäpatruunoita, jos on tarvetta.
Kurssilla toisena oppaana allekirjoittaneen lisäksi ilkka Iivonen. Ilkka vastaa myös kasvien määrittämisestä.
Matkan hinta:
Kurssin hinta on nyt 8 päiväisenä hotellimajoituksella 1380,00 €. Hintaan sisältyy matkat, oppaiden palvelut, majoitukset,
aamiaiset ja päivälliset hotelleissa ja verot. 1hh:een lisämaksu on koko matkalta 170 € (yhteensä 1550 €) .
Lapinodotuksin :

Kari Korhonen / Skaftung Nature Oy p 0400 433026,

skaftungnature@gmail.com

Riekkoja on aina mukava nähdä, etenkin poikueita.

Sivuillamme lötyy lisätietoa tulevista ja tehdyistä matkoistamme . Kuvia aiemmilta lapinmatkoiltamme löytyy
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/ - sivustolta.

