
      Tervetuloa Skaftung Naturen Syysmuutto- ja vaelluslintukurssille 2019

Alustava ohjelma
Paljon mukavaa lintupainotteista ohjelmaa on taas luvassa niin merellä, saarissa kuin pelloillakin.

Ohjelma täsmentyy ja elää luonnollisesti säiden mukaan, mutta yritämme sovitella oikeat asiat oikeisiin aamuihin ja 
paikkoihin. Päiväohjelmat saattavat siis vaihtaa paikkaa keskenään, mutta ohjelman runko on kuitenkin alla olevan 
kaltainen. Tarkempi ohjelma on tulossa lähempänä kurssiajankohtaa tai paikan päällä säätilan ja lintutilanteen 
mukaan.

Torstai 3.10
Kurssin virallinen aloitus 16.00 Jonssborgin leirikeskuksessa.  Kotiuduttuamme selvitetään viikonlopun ohjelmaa, 
kuullaan viime päivien havainnoista ja säätilanteesta. Ehdimme tekemään vielä pienen iltaretken joko  Lillsundin 
peltoaukealle, Hamnfjärdenille tai johonkin muuhun  sopivaan paikkaan. 

Perjantai 4.10
Aikainen aamupala, jonka jälkeen lähdemme saareen retkeilemään ja seuraamaan merimuuttoa ja
katselemaan paikallislinnustoa. Yksi päivistämme on pitkä koko päivän kestävä saariretki, jolloin syömme maastossa.  
Luvassa on käristeruokaa, salaatteja ym normaalien kahvien sämpylöiden, hedelmien ja leivonnaisten lisäksi.  

Toisena kokonaisena retkipäivänä liikumme myös pelloilla katsomassa petolintu ja paikallislinnuston tarjontaa. 
Illalla virittelemme pöllöverkot pyyntiin, saunomme ja lepäämme. Jos pöllöjä tuntuu tulevan verkoista jatkuu 
rengastus läpi yön - halukkaat voivat tietysti nukkua kunnon yöunetkin rengastajien hoitaessa valvomisen.

Lauantai 5.10
Jälleen aikainen aamupala, jonka jälkeen lähtö saariretkelle. Ohjelmassa on joko koko päivän saariretki tai aamuretki 
saareen & peltoretki. Paluu illalla majapaikkaan ja mahdollisesti retken havaintojen läpikäynti. Mahdollisesti pidämme
vielä pöllöverkkojakin pyynnissä. 

Sunnuntai 6.10
Aikainen aamuretki saaristoon edellisten aamujen tapaan. Ohjelmassa on muutonseurantaa ja mahdollisesti 
rengastusta. Paluu rantaan n klo 12.00, jonka jälkeen ruokailu ja yhteinen päättäjäistilaisuus. Tilaisuudessa käydään 
läpi havaintoja ja vertaillaan kurssimme antia. Kotiinlähtö tapahtuu noin klo 14-15.

 Monenlaista vaelluslintua liikkuu kurssimme ajankohtana. Pähkinähakki Lapväärttissä syysmuuttokurssilla 2018



Kuljetukset
Kurssin aikana huolehdimme auto- ja venekyydeistä. Käytössämme on riittävästi pikkubusseja / tila-autoja,
joten sovimme kaikki hyvin kyytiin. 

Ruokailut
Ruokaa saamme vanhaan tapaan riittävästi eikä nälkä pääse yllättämään. Mukaan retkille saamme kahvia, teetä ja 
monenlaista syötävää. Peltoretkipäivänä käymme ehkä syömässä Kristiinankaupungin keskustassa jossain 
ruokapaikassa. 

Majoittuminen
Majoittuminen tapahtuu nais-/miespaikka periaatteella, mutta yhden hengen huoneet pyrimme järjestämään niitä 
toivoneille.  

Varusteet
Huoneisiin toimitetaan liinavaatteet sekä pyyhkeet, joten niitä ei tarvitse ottaa mukaan. Saunojien kannattaa ottaa 
mukaan saunomisvarusteet. Veneissä on pelastusliivejä tarpeeksi, joten niitäkään ei tarvitse tuoda mukanaan.

Retkiä varten mukaan kiikarit, kaukoputki (jos on), muistiinpanovälineet ja lintukirja, kumisaappaat tai
muut vedenpitävät ja lämpimät jalkineet. Lämpimään vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota,
koska aamuisin voi olla jopa pikku pakkasta ja päivälläkin voi tuuli jäähdyttää turhankin tehokkaasti.
Lainaamme tarvittaessa optiikkaa ja muita varusteita niitä tarvitseville. Kysy rohkeasti, jos tarvitset jotain !

Hinta: 570,00 €/henkilö

Perushintaan sisältyy:
- ruokailut. Muistathan ilmoittaa etukäteen allergioistasi yms
- liinavaatteet, pyyhkeet jne.
- perjantai- ja lauantai-illoiksi järjestetään iltaohjelman lisäksi halukkaille saunomismahdollisuus
- kuljetukset kurssin aikana yhteiskuljetuksilla sekä venekyyditykset.
- oppaiden palvelut ja kurssin havaintojen tallentaminen Tiiraan

Tervetuloa !
Kurssiemme ja matkojemme kuvia löytyy osoitteesta   https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/
Meidät löydät myös Facebookista https://www.facebook.com/Skaftungnature . Siellä on myös kuvamateriaalia kuten 
omilla facebookin sivuillani https://www.facebook.com/kari.korhonen.79

Yhteystiedot:
Ohjelma- ym asiat Kari Korhonen p 0400 433026; skaftungnature (at)gmail.com 
Majoitus, ruokailut ym Maritta Koivu p 0400 879908; maritta.koivu(at)pp.inet.fi

Huom ! Jos tallennat havaintojasi Tiiraan, niin muista käydä rastittamassa kaverihakumahdollisuus 
jo etukäteen. Näin varmistat saavasi kurssin havainnot suoraan omalle nimellesi.

Jokaisella syysmuuttokurssilla on ollut voimakasta muuttoa, milloin rastailla, käpylinnuilla, tiaisilla tai urpiaisilla. Kuvassa urpaisia syysmuutolla 2018
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