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Kevättalven taikaa
12.-15.3.2020
Kevättalvinen luonto tarjoaa mainiot puitteet
mieleenpainuvaan luontoseikkailuun.
Kiireettömät retkipäivät rakentuvat luonnossa
liikkumisesta, moottorikelkkailusta,
pilkkimisestä ja leppoisasta leirielämästä.
Nuotiotulen loimussa tehdään yhdessä
herkullisia eräruokia. Retken aikana lomalaisilla
on halutessaan mahdollisuus viettää yö luonnon
keskellä turvallisesti Jänissaaren luontotukikohdan lämpimässä jurttateltassa. Loman
tukikohtana toimii Möhkön kylällä sijaitseva
Mantan Majatalo.
Tervetuloa Ilomantsin alueelle etsimään
voimavaroja kiireettömästä ja kauniista
kevättalvisesta luonnosta!

Yhteistyössä
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Kevättalven taikaa luontoloman ohjelma
Torstai 12.3.2020 Tervetuloa Ilomantsin talveen!
Kokoonnumme Ilomantsin Möhköön, Mantan Majatalolle, jossa nautimme
herkullisen tulopäivällisen. Päivällisen jälkeen majoitumme Mantan Majatalon
viihtyisiin huoneistoihin. Illan aikana tutustumme toisiimme, käymme läpi retken
ohjelmaa ja turvallisuusasioita ja nautitamme iltapalaa majoituskohteessa.
Matkapäivän päätteeksi on myös mukava tehdä iltakävely majatalon lähipiirissä.
Ensimmäisen yön vietämme sisätiloissa Mantan Majatalolla.
Perjantai 13.3.2020 Kohti Jänissaaren seikkailua!
Aamiaisen jälkeen varustaudumme tulevaan retkeen ja jokainen saa Mantan
Luontopalveluiden varustevarastolta käyttöönsä retken ajaksi lämmintä vaatetusta
ja muuta tarvittavaa varustusta. Varustautumisen jälkeen lähdemme Möhkön
kylästä moottorikelkan reen kyydissä kohti Nuorajärven Jänissaarta.
Siirtymismatkan aikana ihailemme lumisen Koitajoen maisemia.
Jänissaaressa nautimme runsaan keittolounaan ja juomme maistuvat
nokipannukahvit jälkiruuaksi. Ruokailun jälkeen tutustutaan leiriin ja paikkoihin,
majoitutaan lämpimään jurttatelttaan ja oloudutaan kevättalviseen leirielämään.
Päivän aikana kokeillaan kalaonnea pilkkien, lumikenkäillään ja vietetään
kiireetöntä eräelämää Jänissaaren luontotukikohdassa. Mahdollista on myös
kokeilla talvikalastusta iskukoukuin ja kokeilla kicksparkpotkureita. Illasta
herkutellaan yhdessä valmistelulla eräpäivällisellä ja kuunnellaan talvisen yön
mukanaan tuomia taianomaisia tarinoita.
Yöpyminen tapahtuu Jänissaaressa turvallisessa ja viihtyisässä leirissä, jonka
varustukseen kuuluvat lämmin kamiinallinen jurttateltta ja tarvittaessa lisäksi
erillinen kamiinateltta, kota ja puu-wc. Kamiinoissa pidetään tulta tarvittaessa läpi
yön.
Lauantai 14.3.2020 Takaisin Möhköön
Aamiaisen jälkeen koetaan edellisenä päivänä pyytämään laitetut kalanpyydykset,
nautitaan vielä hetki talvisesta luonnosta ja valmistetaan retkilounas. Iltapäivästä
pakkaamme tavarat, siistimme leirin ja otamme suunnan takaisin kohti Möhköä.
Mantan Majatalolla palautetaan ja huolletaan varusteet paikoilleen ja
hengähdetään hetki reissun päälle. Majatalon perinteinen pihasauna on
lämpimänä illan mittaan. Illalla nautitaan herkullinen juhlaillallinen Mantan
Majatalolla. Retken viimeinen yö nukutaan Mantan luontopalveluiden
huoneistoissa.
Sunnuntai 15.3.2020 Kotia kohti
Aamiaisen jälkeen kootaan yhdessä kokoon retken anti
ja kotimatka voi alkaa.
Edellä esitetystä poiketen, ryhmän niin halutessa, ohjelma voidaan toteuttaa
kahtena päiväretkenä, jolloin yöpymään palataan Mantan Majatalolle.
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