Tervetuloa Atlasleirille Inarin Riutulan Vasatokkaan
31.8-2.9.2018!
Alla alustava ohjelma. Ensin käytännön asioita:
Mukaan säänmukainen sieniretkivarustus (muista myös tarvittavat välineet näytteiden keruuta
varten: pusseja, muistiinpanovälineet, puukko, ym.). Ota mukaan kompassi, muu vempele tai
sovellus, jonka avulla osaat metsästä tarpeen vaatiessa pois. Jos et ole varma omasta
suunnistustaidostasi, huolehdi siitä, että pysyt porukan mukana. Halutessasi voit liikkua
omatoimisesti, kunhan saavut lähtöpaikalle sovittuun aikaan. Kuljemme kohteisiin kimppakyydein.
Harjoittelemme sieninäytteiden keräämistä ja dokumentoimista maastossa, joten
kännykkäkamera tai muu kamera on hyvä olla mukana. Älypuhelimeen voit jo etukäteen ladata
”Maastokartat”-sovelluksen tai vastaavan. Maastokartat-sovelluksen peruskäyttö on ilmaista.
Omia lakanoita ja liinavaatteita ei tarvita. Sisäkengistä tms. on iloa (ei kävellä ulkojalkineilla
kurssisalissa). Päärakennuksessa ja huoneistoissa on Wifi, mökeissä sitä ei ole.
Matkapuhelinoperaattoreista toimivat parhaiten Sonera ja DNA, Elisa ei kuulu sisätiloissa ja
ulkonakin vain satunnaisesti.
Majoituspaikkaan on mahdollista saapua yöpymään jo torstai-iltana 30.8.2018.
Suositeltavaa mukaan otettavaa:
-

-

-

Oma kuivuri. Tuomme paikalle yhden kuivurin, joten niistä voi olla pula.
Jos sinulla on laitteita, jotka haluat sähköverkkoon (kuivuri tms.), ota varoiksi mukaan oma
jatkojohto, jos sellainen on helposti saatavillasi.
Oma muki ja termospullo. Ainakin, jos valitset retkilounaan, johon saa mukaan kahvin tai teen.
Iltasyömistä, sillä erillistä iltapalaa ei ole tarjolla. Lähimmät kaupat löytyvät Inarin keskustasta,
jonne on matkaa 10 km.
Majoituspaikoissa on käytössä liesi, mikro, jääkaappi, kahvinkeitin sekä astiat. Yhteiset suihkuja WC-tilat. Lisää tietoa majoituspaikasta ja missä se sijaitsee, löydät osoitteesta:
http://www.vasatokka.fi/suomeksi/Etusivu/tabid/5859/language/fi-FI/Default.aspx
Omia sienikirjoja. Tuomme paikalle tärkeimpiä määrityskirjoja.

Alla alustava ohjelma. Siihen voi tulla pieniä muutoksia. Maastokohteisiin pyritään saamaan
mukaan luonnontilainen kuiva mäntymetsä, tunturikoivikko ja jokin rehevämpi paikka.
Pysyttelemme kuusirajan pohjoispuolella.

Leiriohjelma 31.8-2.9.2018
Perjantai 31.8.
klo. 7-9

Aamupala ja retkieväiden teko

klo. 9

Lähtö maastoon kimppakyydein

klo. 15-16

Paluu maastosta majoituspaikalle

klo. 16

Ruokailu

klo. 17.30-> Sieniatlaslomakkeen esittelyä. Viemme esimerkkinä päivällä tehtyjä havaintoja
sieniatlakseen. Kerättyjen sienten käsittelyä ja määritystä sekä havaintojen kirjaamista.

Lauantai 1.9
klo. 7-9

Aamupala ja retkieväiden teko

klo. 9

Lähtö maastoon kimppakyydein

klo. 15-16

Paluu maastosta majoituspaikalle

klo. 16

Ruokailu

klo. 17.30-> Esittelemme kuvin mäntykankaiden tavallisimpia sienilajeja (kääväkkäät ja
helttasienet). Kerättyjen sienten käsittelyä ja määritystä sekä havaintojen kirjaamista.
Mahdollisesti sauna illalla. Sen ajankohdasta päätetään vasta leirin aikana.

Sunnuntai 2.9.
klo. 7-9

Aamupala

klo. 9

Lähtö lähimaastoon kimppakyydein

klo.11.30-12 Paluu retkeltä
klo. 12

Ruokailu

klo. 13-14

Lopetus, tavaroiden pakkaamista ja keskeneräisten asioiden loppuun saattamista.

Leirin vetäjinä ovat Matti Kulju (kääväkkäät), Annu Ruotsalainen (helttasienet), Teppo Helo
(kääväkkäät ym.) ja Tapio Kekki (helttasienet). Maastossa voit lyöttäytyä heidän mukaan
oppiaksesi uusia lajeja. Kartoitamme valittuja kohteita ja kirjaamme lajeja muistiin, sekä
keräämme näytteitä myöhempää määritystä varten. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta
sienistä, voit aloittaa Sieniatlas-harrastuksen tällä leirillä.

Leirimaksu on 85 euroa, joka sisältää yöpymiset (to 30.8 - su 2.9). Se tulee maksaa etukäteen ja
mikäli joudut perumaan osallistumisesi, voit saada maksun takaisin vain siinä tapauksessa, että
peruutus tehdään ennen 15.7.2018. Ruokailut maksat paikan päällä ennen poislähtöäsi, ne eivät
sisälly leirimaksuun. Mikäli et tarvitse majoitusta etkä ruokailuja, on leiri sinulle maksuton.

RUOKAILUJEN HINNAT:
Aamiainen

7,40€

Retkilounas

6,00€

(sämpylä/leipä, grillimakkara, kahvi/tee, mehu, suklaapatukka)
Retkieväs

4,50€

(sämpylä/leipä, suklaapatukka/hedelmä, mehu)
Lättytaikina

3,50€ / litra

Illallinen

11,80€

Leiri toteutuu, mikäli saamme mukaan vähintään 15 ruokailuun osallistuvaa henkilöä. Ruokailua ei
järjestetä pienemmälle määrälle. Majoitus on varattu 24 henkilölle: 2 kpl pienempiä mökkejä, 6
henkilöä/mökki (mökeissä on makuualkovi kahdelle, vuodesohvat olohuoneessa sekä parvi) sekä
Kieppi-huoneisto (kahden ja kolmen hengen huoneita).
Ilmoittautumiset Matti Kuljulle, mielellään sähköpostilla m.kulju@kolumbus.fi (puh. 044-3357440).
Saat paluupostissa tilinumeron, johon voit maksaa leirimaksun. Maksu tulee suorittaa heti, sillä
vasta maksettuasi olet varannut paikkasi. Samalla kysymme mitä ruokailuja valitset, sillä meidän
pitää ilmoittaa ne 2 viikkoa etukäteen keittiötä varten. Vahvistus leirin toteutumisesta annetaan
viimeistään kuukautta ennen leiriä.
Ilmoittaudu ajoissa, jotta varmistat mukaan mahtumisen, kuitenkin viimeistään 15.7.2018.

