Skaftung Nature, meillä linnut ovat aina elämyksiä

Kapustahaikaroita näkee kaikilla etelänmatkoillamme. Kuva Espanjasta 1.2019

Huom ! Koska tämä koronatilanne on mitä on, eikä ulkomaanmatkojen osalta näytä tässä vaiheessa vielä kovin hyvältä, niin
ajattelimme panostaa enemmän kotimaisuuteen. Alla on asiasta enemmän. Uutuutena luvassa on ”Lintuviikonloppuja”
huvilamajoituksella pienryhmille ja ”Seniorikurssi harrastusta aloittaville harrastajille” tekee paluun ohjelmaamme.
Optimistinen päivitys lintukurssien ja ulkomaanmatkojemme osalta ver. 12.02.2021.
Eri puolilla Eurooppaa koronatilanne vaihtelee jopa viikoittain ja tällä hetkellä on mahdoton sanoa, mihin alkaneena vuonna turvallisesti pääsee ja mihin ei.
Uskon kuitenkin kotimaan kurssien pitämisen olevan yhtä turvallista kuin aiemminkin, samoin Viron matkojen toteutumiseen luotan kovasti. Alkavat
rokotukset ja kesän lähestyminen tarjonnevat tautitilanteeseen helpotusta, näin toivon ja uskon.
Paljon on muuttunut viime keväästä, jolloin maaliskuussa palasimme Portugalista. Ainoa toteutunut ulkomaanmatka oli syysmatkamme Viroon, joka sattui
osumaan juuri ainoaan viikkoon, milloin Viron matkailu oli vapaata. Säädökset ja suositukset elävät koko ajan ja järkevien suorien lentojen saaminen tuntuu
olevan osin mahdotonta tai vähintään vaikeaa. Mutta sanonta ”näillä mennään, kun emme muuta voi” pitää nyt harvinaisen hyvin paikkansa. Samasta
syystä matkojen hinnat saattavat hieman elää edellisvuosista, koska mikään vanha hinnoittelu ei enää pidä paikkaansa. Pyrimme luonnollisesti aina
mahdollisimman asiakasystävälliseen hintaan.

MATKAOHJELMAMME 12.02.2021 TILANTEEN MUKAISENA
Lintuviikonloppu (to/pe-su tai sop mukaan) tarkoittaa pienemmille ryhmille (1-8 henkilöä) suunniteltua pakettia sisältäen huvilamajoituksen ja
päivittäiset saariretket ajankohdan ykkössaariin. Ruokailut ja muut käytännön asiat sovitaan erikseen ryhmän kanssa. Hinnoittelu on ystävällinen
”lintuyhdistyshinta”. Kaikki vapaat viikonloput on varattavissa aina maaliskuulta kesäkuun puoliväliin asti. Kysy ja varaa.

Kotimaan matkojen osalta matkaohjelmamme pysyy pääosin hieman paranneltuna entisellään. Yksi vanhan kurssi paluu on luvassa eli aikanaan kovin
suosittu ”Lintuharrastuksen peruskurssi aloittaville senioreille” palaa ohjelmaan toukokuun alkupuolelle. Tällä kurssilla on käynyt vuosien varrella satoja
harrastajia syventämässä harrastustaan. Ohjelmassa on edelleen myös vakiintuneet Kevätmuutto-, Arktika-, Kahlaaja- ja Syysmuuttokurssi sekä
luonnollisesti Lapinmatka. Tässä alla on vain ajankohdat ja muutokset. Kurssien tarkemmat tiedot löydät kurssin omasta ohjelmalinkistä. Yksi päivä on
lisätty neljään viimeksi mainittuun kurssiin purkamaan osallistujien "matkailupainetta". Voit toki saapua paikalle päivää (kahta) myöhemminkin. Kaikki käy .

* Kevätmuuttokurssi, Kristiinankaupunki (14.4) 15.4-18.4.2021 (keskiviikko/torstai-sunnuntai). Kurssi painottuu paitsi kiihtyvään
merilintumuuttoon myös tulvalammikoille ja merenlahdille kerääntyvään lajistoon unohtamatta petolintuja ja peltolintuja sekä varpulintumassoja. Kurssi sopii
kaikentasoisille harrastajille ja kuvaajille. Mukana on monena aamuna myös monia paikallisia lintukuvaajia, joilta saa vinkkejä omaan kuvaamiseen.

* Peruskurssi, Kristiinankaupunki 7.-9.5.2021 (perjantai-sunnuntai). Kurssi sopii kaiken tasoisille ja ikäisille harrastajille erinomaisen ajankohtansa
vuoksi. Pääpaino on kuitenkin harrastuksen alkutaipaleella olevien osallistujien opastaminen. Kurssi pidetään kokonaan maastossa.

* Arktikakurssi, Kristiinankaupunki (12.5) 13.5. -16.5.2021 (keskiviikko/torstai – sunnuntai) Jo perinteeksi muodostunut arktikakurssi, millä on
tarjontaa aina yölaulajista kahlaajiin pääpainotuksen ollessa kuitenkin arktisen vesilintu- kahlaajamuuton seurannassa sekä tutustuminen myös
varpuslintumuuttoon Suomen parhaassa varpuslintujen kevätmuuttopaikassa, Ljusgrundissa.

* Suomen Lapin linnut ja kasvit 14.6.- 23.6.2021. (maanantai-keskiviikko) Matka tehdään vuoden 2020 tapaan kokonaan Suomen Lapissa. Yksi
lisäyö on laitettu Kilpisjärven osuuteen. Matkan ajankohtaa on hieman siirretty aiemmaksi juhannuksen siirtymisen vuoksi (25.-26.6.2021). Ajatuksena on
myös lisätä yksi yöpyminen esim Rovaniemelle, jolloin menomatka ei olisi niin rankka kuin se on tavannut olla. Halukkaille paluujuna Helsinkiin lähtee
Oulusta, muuten paluu seinäjoelle.

* Kahlaajakurssi, Kristiinankaupunki (19.7) 20.7.-22.7.2021 (maanantai/tiistai-torstai). Selkämeren saaristoa kauneimmillaan. Kukat,
linnunpoikaset ja syysmuutolla olevat kotimaiset ja arktiset kahlaajat ovat vallanneet saaret. Näet myös merimetsoyhdyskunnan lähietäisyydeltä ja niitä
saalistavat merikotkat.

* Syysmuutto- ja vaelluslinnut, Kristiinankaupunki (6.10.)7.10-10.10.2021 (keskiviikko/torstai-sunnuntai). Kristiinankaupungin
kursseistamme ehdoton ykkönen lintumäärien, monipuolisuuden ja ajankohtansa vuoksi. Kurssilla on nähty myös paljon harvinaisuuksia ja suuria muuttoja
normaalimman pöllöpyynnin ja vaelluslintumuuton seurannan ohella.
Kotimaan kurssiemme osalta ei ole odotettavissa aikataulumuutoksia, joten niihin voi ilmoittautua alustavasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Antakaa mielellään kommentteja mm päivää pitemmistä kursseista, jolloin esim Arktika ja syyskurssi olisivat keskiviikko - sunnuntai-kursseja. Enemmän
aikaa, enemmän lintuja. Lisäpäivä toteutetaan mahdollisesti hieman kevyempänä esim ruokailujen osalta.

Huom ! Emme peri varausmaksuja ja matkan tai kurssin voi perua aina niin halutessaan.
Ulkomaan matkojen suunnittelu onkin sitten huomattavasti vaikeampaa. Rokotusten päästyä vauhtiin toivottavasti viimeistään huhtikuussa tilanne
alkaa parantua. Tilanteen hoidossa luotan eniten Viroon, Portugaliin, Kroatiaan, Kreikkaan ja uskon, että myös Ranskalla ja Espanjalla on toiveissa saada
matkailu taas käyntiin. Yksi hankaluus lisää on tulossa lentojen vähenemisen mukana. Entistä vähemmän löytyy kohteisiimme suoria lentoja ja vaihtolentoja
tullee väkisin ohjelmiin mukaan. Mutta kyllä näistä selvitään, kunhan lähtöhalukkuutta alkaa teiltä löytyä ja maahantulorajoitukset hieman kevenevät. Joka
tapauksessa loppukesästä ja syksyllä tilanne lienee parempi ja matkailu aukeaa.

Alla olevat päivämäärät ovat tässä vaiheessa alustavia, mutta isoja siirtoja ei tule tai kyseinen matka perutaan. Lähinnä lentojen saatavuus vaikuttaa asiaan
ja ensisijaisesti mahdolliset matkustusrajoitukset ja koronatilanne eri maissa matkan ajankohtana.

* Tanskan matka: helmikuun matka on peruutettu
* Portugali, (n10.-19.3.2021). Matkan kohtalosta päätetään maaliskuun alussa, mutta nyt näyttää siltä, että matka joudutaan peruuttamaan.
Perinteinen ja hieno Portugalin kierros, mihin on lisätty yksi päivä lisää ja samalla majoittautuminen Farossa. Kevätmuutto on voimakkaasti käynnissä,
mutta paljon talvilintuja on vielä paikalla. Kuvia ja tarinaa Portugalin matkoistamme https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/

* Ranska / Espanja (Camargue / Navarra), n 29.3-5.4.2021. Molemmat ovat hienoja matkakohteita ja lopullinen päätös tehdään koronatilanteen
ehdoin maaliskuun alkupuolella. Ranska ja Espanja ovat kumpikin kovin kärsineet koronasta, mutta toivotaan, että tautitilanne olisi edes toisessa
helpottamassa ja matkalle lähtö onnistuu. Kuvia ja tarinaa https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/ Camarguesta ja Navarrasta/Galiciasta löytyy useita
kuvakansioita.

* Viro 26.4.-2.5.2021, kahdella päivällä pidennetty lintumatka turvalliseen ja tuttuun Viroon. Majoitus aiempien matkojemme tapaan Puisen idyllisessä
lintuparatiisissa. Kuvia ja tarinaa Viron kevät- ja syysmatkoistamme https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/

* Kroatia 21.-28.5.2021 Kroatian rannikon ja vuoriston pesimälinnut ja orkideat löytyvät taas aiempien vuosien tapaan. Kuvia ja tarinaa
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/. Uutuutena on merilintumatka liitäjien ja välimerenhaukkojen pesimäsaareen.

* Lintu- ja kuvausmatka Varangille 1.- (7)8.8.2021. Lähtö Rovaniemeltä 1.8 9-paikkaisella minibussilla. Matkan kohde on kuitenkin Varangin alue
mm Eckeroya, Hornoya, Hamninberg. Piipahdamme mahdollisuuksien mukaan myös Berlevågissa. Tällä matkalla mennään paljolti kuvaamisen ehdoilla eli
pysytään eri kohteissa ”sopivan kauan”, mikä on tietysti ihannetilanne myös lintujen tarkkailuun. Mukaan sopii enintään 7 henkilöä.

* Galicia elo-syyskuun vaihde. Pyritään järjestämään, jos halukkaita lähtijöitä löytyy. Matka painottuu syyskuun alkupäiviin. Kuvia viimeisimmältä
Galician matkaltamme: https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Galician+-+Navarran+matkamme+8.2019/ . Ohjelmallisesti matkaa parannetaan hieman
kääntämällä osin reitti ja mm lisäämällä Picos de Europaan toinen yöpyminen. Vaihtoehtona Bulgaria syyskuun alussa

* Viro 20.9.-26.9.2021, kaksi päivää pitemmällä matkalla ehdimme enemmän. Majoitus aiempien matkojemme tapaan Puisen idyllisessä
lintuparatiisissa. Pitemmällä matkalla ehtii enemmän.

* Espanja- Andalucia lokakuun puoliväli, perinteinen Espanjan syysmatka, tästä lisää myöhemmin
* Kreikka/Pohjois-Makedonia, Marraskuun alku, Hienon pilottimatkamme parannettu versio.
* Camargue / Portugali joulukuun puoliväli.
Kaikki ulkomaanmatkojemme aikataulut sisältävät tässä vaiheessa paljon epävarmuuksia ja matkakohteet saattavat vaihtua "sopivampiin" vielä ennen
matkaa, mutta aina kuitenkin kohtuullisen ajan puitteissa. Vironmatkojen uskon toteutuvan joka tapauksessa, joten ainakin niihin kannattaa ilmoittautua
ajoissa. Samoin muille matkoille otetaan ilmoittautumisia täysin sitoumuksetta ja ilman varausmaksuja. Osoita kuitenkin kiinnostuksesi siltä varalta, että
matkaa lähdetään toteuttamaan.

Turvallisuudesta ja koronasta:
Yleisesti ottaen matkamme ovat turvallisia. Jos lähtijät ovat terveitä, niin oletettavasti tulemme kaikki terveinä takaisinkin. Ainoat isot riskipaikat ovat
lentokentät (missä on tapahtunut erittäin vähän tartuntoja), lauttamatkat (samoin varsin turvallisia) ja kaupoissa käynnit (turvallisia). Oikealla varautumisella
= vältetään isoja väkijoukkoja, huolehditaan etäisyyksistä ja käsihygieniasta (meillä on mm aina käsidesiä mukana). Lentokoneissahan maskit ovat ainakin
Finnairin lennoilla pakolliset eikä lentokoneissa saatuja tartuntoja ole tiettävästi tapahtunut juuri lainkaan koneiden hyvän ilmanvaihdon ja vahvojen
suodattimien ansiosta. Rokote tarjonnee myös suojan tautia vastaan, kunhan rokotukset käynnistyvät. Oman kokemukseni perusteella Portugalissa ja
Virossa matkailuyritykset ottivat koronan tosissaan ja paljon tiukemmin asentein kuin Suomessa. Esim Portugalissa maaliskuussa kauppoihin laskettiin vain
vähän asiakkaita kerrallaan, kaikilla oli maskit jne. Samaan aikaan Suomessa sai palata lennoilta ja laivoilla aivan ilman ohjeistuksia tai tarkastuksia, ei
ollut maskeja, kun niitä ei kuulemma silloiseen koronaan tarvittu ja muutenkin toiminta oli mitä oli. Eli ei siellä ulkomailla tämän kummempaa ole kuin meillä
Suomessa. Ihmiset ovat yhtä lailla hyvin varovaisia ja suhtautuvat sairastumisriskiin samalla tavoin kuin mekin.
Jos suomalainen kaamosaika vesisateineen käy pitkäksi tai haluat muuten vain käydä katsomassa retkien tunnelmia, niin
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/ -sivustolta löytyy selailtavaksi eri matkojemme kuvakansioita. Uutena asiana sivustolle alkaa ilmestyä vanhojen
matkojemme kuvasatoa aina 2000-luvun alkupuolelta asti. Siihen aikaan kalusto oli mitä oli ja kuvien jakaminen tapahtui CD-levyillä, joten ymmärrettävästi
kuvat pyrkivät aikanaan jäämään tietokoneen muistiin. On aika korjata tilanne. Myös kurssien henkilökuvat tulevat jakoon asianosaisille.
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Vanhojen kahlaajien värikirjoa – suosirri, punakuirikoiras,kuovisirri ja punakuirinaaras Kahlaajakurssillamme 7.2020, Kristiinankaupunki

