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KESKI-POHJANMAAN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS



Keskivi ikon retkikohteina ovat Kalajoen rannikon
upeat retkikohteet. Aamulla kokoontuminen
Kalajoen Shell i l lä klo 6.30. Paikat ovat
vapaavalintaisia, kuitenkin pyritään siihen, että
mahdoll isimman monta eri aluetta tulee retkeiltyä
päivän aikana. Aamulla kannattaa suunnata
muutontarkkailuun esim. Vasankari in,
Letonnokalle, Vihaspauhaan ja Rahjaan.

Aamustaij in jälkeen voi lähteä "komppaamaan" lähialueen
lintukohteita, joita on Kalajoel la todella paljon mm. Vasankarin
alue, Vihaspauha, Letto, Ämmä, Pitkäsenkylän peltoaukea,
Keihäslahti , Vihaslahti .

I l tahuuto Ravintola Sandy Keltissä klo 1 9.00.
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Keski-Pohjanmaan lintutieteel l inen yhdistys tarjoaa
jäsenistöl leen ja muil le l innuista kiinnostuneil le upean
Oktobirdfest -tapahtuman Kalajoel la 1 .-5.1 0.201 4.
Viisipäiväisen festivaalin aikana pääset tutustumaan upeisi in
retkikohteisi in, muihin harrastaj i in, l intuharrastusmuotoihin ja
tietenkin runsaaseen lintulaj istoon. Oktobirdfest sopii ni in
harrastusta aloittavi l le kuin jo kokeneil lekin retkeil i jöi l le.

Oktobirdfest ajoittuu parhaaseen syysaikaan, jol loin muuttaj ia
on runsaasti l i ikkeellä. Ajankohta on myös erittäin hyvä
harvinaisuuksil le. Retkeily on pyritty suunnittelemaan
mahdoll isimman joustavaksi, joten retki l le ja tunnelmaan voi
l i i ttyä myös kesken festivaalin. Joka ilta pidetään yhteinen
laj ihuuto, jonka pohjalta voi suunnitel la seuraavan päivän retkiä.
Oktobirdfest tarjoaa myös upean mahdoll isuuden päästä
retkeilemään kauniiseen Kalajoen saaristoon.



Torstaiaamu käynnistyy halukkail le yhteisretkel lä
Rahjan saaristoon. Paikal l iset l intuharrastajat
järjestävät venekyyditykset omil la veneil lään
saarikohteisi in.

Lähtö merelle klo 7.00 joko Rahjan Konikarvon
tai Särkkien Keskuskarin satamista. Lähtöpaikat
varmistuvat edell isenä iltana iltahuudossa.

Retkelle on säävaraus,
joten jos keli ei anna
meriretkel le myöten,
ni in veneet pysyvät
satamassa.
Huomaathan omassa
varustuksessa, että
veneet ovat avoveneitä
ja merivettä voi pärskiä
veneeseen. Ota retkel le

asianmukaiset retkivaatteet ja suojaa opti ikka ja muu arvokas
ennen veneeseen nousua.

Retkikohteina Rahjan upeat saaristokohteet mm. Hevoskari.
Myös saaristoretkipäivänä pyritään hajautumaan eri paikkoihin,
jotta mahdoll isimman monta kohdetta tul isi käytyä.

Paluu takaisin mantereelle puolen päivän jälkeen, jonka
jälkeen retkeil lään mantereen kohteissa.

I ltahuuto Ravintola Sandy Keltissä klo 1 9.00.
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Perjantain yhteisretki halukkail le Maakallaan
alkaa Särkkien Keskuskarin satamasta klo 7.00.
Retki järjestetään m/s Kiiral la. Laivamatka
Maakallaan kestää noin tunnin, joten olemme
tuolla upealla ulkosaariston saarel la n. klo 8.00.

Saaressa retkeily on vapaata. Saaren
länsiosassa on korkea kall io, jolta voi seurata
merimuuttoa. Myös saaren pienet pusikot voivat

tarjota mukavia havaintoja.

Retkeilemme saarel la noin kolme tuntia, jonka jälkeen
lähdemme mantereelle klo 11 ja takaisin maissa olemme noin
klo 1 2.

I ltapäiväl lä retkeilemme jäl leen mantereen retkipaikoissa.

I ltahuuto alkaa Ravintola Sandy Keltissä klo 1 9.00.
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Sunnuntaina aamulla suunnataan sään sall iessa
stai jaamaan aamumuuttoa Rahjaan,
Letonnokalle, Vihaspauhaan tai Vasankari in.

Myös eil isessä ral l issa havaittuja hyviä lajeja
kannattaa bongata heti aamun valjettua.

Aamupäivän retkeilyn jälkeen tehdään tarvittavat
lähtöselvittelyt majoituspaikasta. Paluu

kotioloihin toivottavasti yhtä hienoa suurta kokemusta
rikkaampana.

Lauantaina pidämme perinteisen Kalajoen
syysral l in. Rall i alkaa vapaavalintaisesta paikasta
klo 7.00 ja ral l i päättyy klo 1 8.00. Rall ialueena on
koko Kalajoen kaupungin alue. Joukkueessa
tulee olla 2-5 henkilöä. Jos sinul la ei ole omaa
joukkuetta vielä tiedossa, ni in järjestämme sinut
mielel lämme johonkin ral l i in osal l istuvaan
joukkueeseen. Tämä on mahtava ti laisuus päästä
tutustumaan lintural l ien kiehtovaan maailmaan
hyvässä seurassa.

Lisäksi ajankohta on mitä mainioin harvinaisuuksien
löytämiseen ja myös suuria muuttoja voi ol la käynnissä esim.
rastai l la, joten nähtävää ri ittää varmasti.

Rall in päätyttyä joukkeita pyydetään siirtymään
mahdoll isimman pian Särkkien Dyyniin, jossa pidetään ral l in
purku. Purkuti laisuudessa tarjol la on kahvit ja pientä purtavaa.

Rall in jälkitunnelmat jatkuvat Ravintola Sandy Keltissä.
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Keski-Pohjanmaan lintutieteel l inen yhdistys on Kalajoen
Oktobirdfestin järjestäjä ja tarjoaa ainutlaatuisen ja
ikimuistoisen tapahtuman ensimmäistä kertaa Suomessa
upeissa puitteissa. Valitse itsel lesi sopiva "paketti" tai
haluamasi retket ja i lmoittaudu mukaan.

Majoitus
Kaksi eri laista majoitusvaihtoehtoa. Sandy Keltissä on tarjol la
huoneistoja (4-5 hlö).

Sandy Kelt -huoneisto
- Huoneisto 36 - 40 € / hlö / vrk

Dyyni -motelli

- 2 hh -huoneissa 35 € / hlö / vrk

Retket
Torstain meriretket järjestetään omakustannehintaan. Veneiden
kapteenit jakavat bensamaksun osall istuneiden kesken.

- Meriretki Maakallaan 40 € / hlö ja KPLY:n jäsen 20 € / hlö

Ralli
- Osall istumismaksu 5 € / hlö (sis. purkupaikan kahvit)

Paketit (hinnat laskettu KPLY:n jäsenil le)
- 5 päivän paketti 1 65-205 € (sis. majoitukset, retket)
- 4 päivän paketti 1 30-1 60 € (sis. majoitukset, retket)
- Pe-Su -paketti 95-11 5 € (sis. majoitukset, retket)

Em. hinnat on laskettu saatujen tarjousten perusteel la, joihin on
arvioitu osall istujamäärä. Tästä johtuen hintoihin tai
majoitusvaihtoehtojen saatavuuteen pidätetään oikeudet
muutoksiin.



Ruokahuollosta jokainen vastaa itse. Sandy Keltin
huoneistoissa on ruoanlaittomahdoll isuudet. Lounasta on
mahdoll ista syödä Sandy Keltissä hintaan 1 2 euroa klo 11 -1 3
välisenä aikana. Kalajoelta sekä Särkiltä löytyy myös muita
ruokapaikkoja.

Siirtymiset mantereen eri retkikohteisi in tapahtuvat omil la
autoi l la. Retki l le suunnataan mieluiten ryhmissä ja edell isi l lan
i ltahuudossa suunnitel laan seuraavan aamun retkikohteet.

Mukaan kannattaa varata omat
l intuharrastusvälineet, lämmintä
ja sateenpitävää vaatetta.
Retkeilyyn ja retkikohteisi in hyviä
vinkkejä antaa Keski-
Pohjanmaan lintupaikkaopas.

Lisäksi KPLY tarjoaa kaiki l le
Oktobirdfesti in osall istuvi l le laj i l istat i ltahuutoihin ja retkioppaan
Kalajoen parhaimmil le retkikohtei l la.

Sitovat i lmoittautumiset Oktobirdfestei l le ja syysral l i in Toni
Uusimäelle 21 .9.201 4 mennessä joko puhelimitse
(04401 70379) tai sähköpostitse (toni.uusimaki@roller.fi).
Huomaathan, että Maakallan retkel le laivaan sopii ainoastaan
1 2 henkilöä, joten paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

I lmoitathan mil loin saavut Kalajoel le, mil le retki l le otat osaa,
tarvitsetko majoitusta ja monelleko yölle, osal l istutko ral l i in ja
onko sinul la ral l i joukkuetta. Myös yhteiskyydityksiä esim.
Kokkolan suunnalta on mahdoll ista järjestää.

Tervetuloa Oktobirdfesteille Kalajoelle.

Tehdään yhdessä hieno harrastustapahtuma!



TIESITKÖ...
. . . että nämä lajit on havaittu Kalajoella?
Amerikantukkasotka
Pääskykahlaaja
Aropääskykahlaaja
Aavikkotyl l i
Siperiankurmitsa
Amerikan-/Siperiankurmitsa 3 havaintoa
Tundravikla
Räme-/Tundrakurppelo
Isokihu 3 havaintoa
Tiiralokki 2 havaintoa
Valkosiipiti ira
Pikkuruokki vähintään 6 havaintoa
Vihermehiläissyöjä
Valkosiipikiuru.
Lyhytvarvaskiuru
Töyhtökiuru
Nummikirvinen
Sepeltasku
Mustapäätasku
Kirjorastas
Ruosterastas
Viirusirkkalintu
Valkopäätiainen
Mustaotsalepinkäinen
Punakottarainen

Minkä SINÄ löydät?

WWW.KPLY.FI
www.facebook.com/KeskiPohjanmaanLintutieteel l inenYhdistys




