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Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys tarjoaa jäsenilleen sekä muille linnuista kiinnostuneille 
neljännen kerran Oktobirdfest -tapahtuman Kalajoella. 
 
Viisipäiväisen festivaalin aikana pääset tutustumaan upeisiin retkikohteisiin mantereella ja 
veneretkillä saaristossa, muihin harrastajiin, lintuharrastusmuotoihin ja tietenkin runsaaseen 
lintulajistoon. Oktobirdfest sopii niin harrastusta aloittaville kuin jo kokeneillekin retkeilijöille. 
 
Oktobirdfest ajoittuu parhaaseen syysaikaan, jolloin muuttajia on runsaasti liikkeellä. Ajankohta on 
myös erittäin hyvä harvinaisuuksille. Retkeily on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman 
joustavaksi, joten retkille ja tunnelmaan voi liittyä myös kesken festivaalin. Joka ilta pidetään 
yhteinen lajihuuto, jonka pohjalta voi suunnitella seuraavan päivän retkiä. Lisäksi iltaisin valitaan ja 
palkitaan päivän parhaan lajin löytäjä. Koko tapahtuman ajan on käynnissä valokuvauskilpailu, jonka 
voittaja julistetaan lauantai-iltana.  
 
Oktobirdfest tarjoaa myös upean mahdollisuuden päästä retkeilemään kauniiseen Kalajoen 
saaristoon. 
 
Tänäkin vuonna ohjelmassa on myös iltaohjelmaa. Jos uuden optiikan tai harrastusvälineiden 
testaaminen kiinnostaa, niin olethan etukäteen yhteydessä Foto Fennicaan, jotta he voivat varata 
mukaansa tarvittavat esittelykappaleet. Nautitaan linnuista ja luonnosta Kalajoella! 
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Oktobirdfest käynnistyy keskiviikkona 27.9. Päivän retkikohteina ovat Kalajoen 
rannikon upeat retkikohteet. Paikat ovat vapaavalintaisia, kuitenkin pyritään siihen, 
että mahdollisimman moni eri alue tulee retkeiltyä päivän aikana. Järjestettyjä retkiä 
keskiviikolle ei ole. 
 
Aamulla kannattaa suunnata muutontarkkailuun esim. Vasankariin, Letonnokalle, 
Vihaspauhaan ja Rahjaan. Aamustaijin jälkeen voi lähteä "komppaamaan" 
lähialueen lintukohteita, joita on Kalajoella todella paljon, mm. Vasankarin alue, 
Vihaspauha, Letto, Ämmä, Pitkäsenkylän peltoaukea, Keihäslahti, Vihaslahti. 

 
   Tapahtumat 
   klo 20.00  Iltahuuto Hotelli Lokkilinnassa 

 

 
 

Torstaiaamuna on halukkaille ensimmäinen yhteisretki Maakallaan. Matka alkaa 
Rahjan Konikarvon kalasatamasta klo 7.00. Retki järjestetään m/s Kiiralla. 
Laivamatka Maakallaan kestää noin tunnin, joten olemme tuolla upealla 
ulkosaariston saarella noin klo 8.00. Laivamatkalla on tuulivaraus, joten lähtö 
varmistuu vasta aamulla aluksen henkilökunnan toimesta. 
 
Saaressa retkeily on vapaata.  Saaren länsiosassa on korkea kallio, jolta voi seurata 
merimuuttoa. Myös saaren pienet pusikot voivat tarjota mukavia havaintoja. 
Retkeilemme saarella noin kolme tuntia, jonka jälkeen lähdemme mantereelle ja 
takaisin maissa olemme noin klo 13-14. Iltapäivällä retkeilemme jälleen Kalajoen 
muissa retkipaikoissa. Retken hinta jäsenille 20€, muille 40€.  
 
Iltapäivällä retkikohteina mm. Rahjan alue.  

 
Tapahtumat 
klo 7.00 Lähtö Maakallaan Kalajoen Rahjan Konikarvon kalasatamasta 
klo 19-20 Kirvisten määritys – esitelmä (Jarno Rasmus) 
klo 20 Iltahuuto Hotelli Lokkilinna ja päivä parhaimman havainnon valinta 
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Perjantaina järjestetään kaksi meriretkeä. Toinen niistä vie Maakallan saareen ja 
toinen Rahjan saaristoon.  
 
Maakallan retki alkaa Rahjan Konikarvon kalasatamasta klo 7.00. Retki järjestetään 
m/s Kiiralla. Laivamatka kestää noin tunnin, joten Maakallaan saavutaan noin klo 
8.00. Laivamatkalla on tuulivaraus, joten lähtö varmistuu vasta aamulla aluksen 
henkilökunnan toimesta. Saaressa retkeily on vapaata (ks. torstain vastaava retki).  
Retkeilemme saarella noin kolme tuntia, jonka jälkeen lähdemme mantereelle ja 
takaisin maissa olemme noin klo 13-14. Iltapäivällä retkeilemme jälleen Kalajoen 
muissa retkipaikoissa. Retken hinta jäsenille 20€, muille 40€. 

 
Rahjan saaristoon suuntautuva retki järjestetään myös Konikarvon kalasatamasta. 
Lähtö satamasta klo 7.30. Paikalliset lintuharrastajat kuljettavat avoveneillään 
retkeläisiä Rahjan saaristoon. Retkikohteina mm. Hevossaari ja Lepänen. Retkellä 
säävaraus. 

 
Tapahtumat 
klo 7.00 lähtö Maakallaan Rahjan Konikarvon kalasatamasta 
klo 7.30 lähtö saaristoretkelle Rahjan Konikarvon kalasatamasta 
klo 20 Iltahuuto Hotelli Lokkilinna ja päivän parhaimman havainnon valinta 
klo 21 Lintuvisa. Visailuisäntänä Toni Uusimäki 
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Lauantaina pidetään perinteinen Kalajoen syysralli. Ralli alkaa vapaavalintaisesta 
paikasta klo 7.00 ja ralli päättyy klo 18.00. Rallialueena on koko Kalajoen kaupungin 
alue. Joukkueessa tulee olla 2-5 henkilöä. Jos sinulla ei ole omaa joukkuetta vielä 
tiedossa, niin järjestämme sinut mielellämme johonkin ralliin osallistuvaan 
joukkueeseen. Tämä on oiva tilaisuus päästä tutustumaan linturallien kiehtovaan 
maailmaan hyvässä seurassa. 
 
Lisäksi ajankohta on mitä mainioin harvinaisuuksien löytämiseen ja myös suuria 
muuttoja voi olla käynnissä esim. rastailla, joten nähtävää riittää varmasti. Rallin 
päätyttyä joukkueita pyydetään siirtymään mahdollisimman pian Hotelli 
Lokkilinnaan, jossa pidetään rallin purku. Purkutilaisuudessa tarjolla on kahvit ja 
pientä purtavaa. Osallistumismaksu on 5 euroa/hlö. Aiempien vuosien ralleissa on 
havaittu harjalintu, heinäkurppa, jalohaikara, kuhankeittäjä, useita taigauunilintuja, 
mustaleppälintu jne. 

 
Tapahtumat 
klo 7-18 Linturalli 
klo 18.30 Rallin purku Hotelli Lokkilinna 
  Päivän parhaimman havainnon valinta 
  Oktobirdfest 2017 kuvakisan voittajan julkistus 
 

 

 
Sunnuntaina aamulla suunnataan sään salliessa staijaamaan aamumuuttoa Rahjaan, 
Letonnokalle, Vihaspauhaan tai Vasankariin. Myös eilisessä rallissa havaittuja hyviä 
lajeja kannattaa bongata heti aamun valjettua. 
 
Aamupäivän retkeilyn jälkeen tehdään tarvittavat lähtöselvittelyt majoituspaikasta. 
Paluu kotioloihin toivottavasti yhtä hienoa suurta kokemusta rikkaampana. 
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MAAKALLAN RETKI 
 
Torstain ja perjantain 28.-29.09 Maakallan retket alkavat klo 7.00 Rahjan Konikarvon kalasatamasta 
(osoite Konikarvontie 200). Retken järjestää Blue Sea and Sky Ay. Laiva on avomerikelpoinen alus, 
Kiira. Teräsvalmisteiden aluksen pituus on 13,5 metriä ja paino 17 tonnia. Merimatka kestää noin 
tunnin Maakallaan, jossa retkeillään 3-4 tuntia, jonka jälkeen palaamme mantereelle. 
 
Maakallan matkalle on säävaraus. Alukselta löytyy pelastusliivit jokaiselle. Laivassa on lämpimät 
sisätilat matkustajille. Vesillä liikuttaessa vettä voi pärskiä aluksen kannelle, joten optiikka ja muut 
arvokkaat laitteet kannattaa suojata roiskeilta. Myös vaatetus kannattaa valita lämpimäksi ja 
vedenpitäväksi. 
 
Retkelle osallistujat eivät ole vakuutettu yhdistyksen tai muuten järjestävän tahon puolelta, joten 
retkeläisten tulee huolehtia omista vakuutuksista. 
 
Retkelle kannattaa varata eväät mukaan. Retken hinta KPLY:n jäsenelle on 20 euroa/henkilö ja muille 
40 euroa/henkilö. Maksu suoritetaan laivan henkilökunnalle satamassa. Lisää laivasta ja Maakallasta 
voit lukea tästä linkistä  http://www.blueseaandsky.fi/ 
 

 
SAARISTORETKI 
 
Perjantain 29.9. saaristoretki tehdään paikallisten harrastajien veneillä Rahjan saariston 
hienoimmille saarille mm. Hevoskariin ja Lepäseen. Lähtö retkelle klo 7.30 Konikarvon 
kalasatamasta (Konikarvontie 200). 
 
Retkelle on säävaraus. Veneistä löytyvät pelastusliivit jokaiselle. Avoveneillä liikuttaessa vettä voi 
pärskiä veneeseen, joten optiikka ja muut arvokkaat laitteet kannattaa suojata roiskeilta. Myös 
vaatetus kannattaa valita lämpimäksi ja vedenpitäväksi. Retkelle osallistujat eivät ole vakuutettu 
yhdistyksen tai muuten järjestävän tahon puolelta, joten retkeläisten tulee huolehtia omista 
vakuutuksista. Bensakulut jaetaan osallistuneiden kesken. 

http://www.blueseaandsky.fi/
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Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys on Kalajoen Oktobirdfestin järjestäjä ja tarjoaa 
ainutlaatuisen ja ikimuistoisen tapahtuman upeissa puitteissa. Oktobirdfestin keskuksena toimii 
Hiekkasärkkien Hotelli Lokkilinna (www.lokkilinna.fi). Hotellihuoneisto aukeaa upea merinäkymä.  
 
MAJOITUS 
 
Hotelli Lokkilinna tarjoaa majoitusta Oktobirdfestiin osallistuville 
 

• 35,00 euroa/vrk/hlö (3 hengen huoneissa, koko huone 105,00 euroa) 
• 42,50 euroa/vrk/hlö (2 hengen huoneissa, koko huone 85,00 euroa) 
• 65,00 euroa/vrk/hlö (1 hengen huoneissa) 

 
sis. aamiaisen ja iltasaunan. Osassa huoneissa minikeittiö tai sauna, parveke merinäköalalla, televisio, 
WC/suihku, huoneet savuttomia, WLAN. Lisäksi Lokkilinja tarjoaa lounasta 9,50 €/hlö päivittäin. 
Lokkilinna sijaitsee Hiekkasärkillä osoitteessa Matkailutie 199, puh. 08-469 6700. Majoitusvaraukset 
ilmoittautumisten yhteydessä Toni Uusimäelle (0440170379). 

 
RETKEILY 
 
Ruokahuollosta jokainen vastaa itse. Osassa Hotelli Lokkilinnan huoneistoissa on 
ruoanlaittomahdollisuudet. Lounasta on mahdollista syödä Lokkilinnassa hintaan 10,50 euroa 
päivittäin. Lounas tarjoillaan arkisin 10.30-15.00 ja lauantaina 12.00-15.30, ja se sisältää 
salaattipöydän, kolme lämmintä ruokaa, leivät ja ruokajuomat sekä jälkiruoan ja kahvin. Kalajoelta 
sekä Särkiltä löytyy myös muita ruokapaikkoja. 
 
Siirtymiset mantereen eri retkikohteisiin tapahtuvat omilla autoilla. Retkille suunnataan mieluiten 
ryhmissä ja edellisillan iltahuudossa suunnitellaan seuraavan aamun retkikohteet. 
 
Mukaan kannattaa varata omat lintuharrastusvälineet, lämmintä ja sateenpitävää vaatetta. 
Retkeilyyn ja retkikohteisiin hyviä vinkkejä antaa Keski-Pohjanmaan lintupaikkaopas. Lisäksi KPLY 
tarjoaa kaikille Oktobirdfestiin osallistuville lajilistat iltahuutoihin ja retkioppaan Kalajoen 
parhaimmille retkikohteille. 

http://www.lokkilinna.fi/
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LINTURALLI 
 
Kalajoen perinteinen syysralli pidetään tänä vuonna Oktobirdfestin yhteydessä lauantaina 30.9.2017. 
Rallin voi jokainen joukkue aloittaa haluamastaan paikasta klo 7.00. Rallikaavakkeet ovat ladattavissa 
KPLY:n www-sivuilta www.kply.fi  torstaina 28.09.2017 alkaen. 
 
Rallin purku pidetään Hiekkasärkillä Hotelli Lokkilinnassa klo 18.30 alkaen. Joukkueet voivat rallin 
päätyttyä siirtyä heti Lokkilinnaan, jossa tarjolla kahvit ja pientä suolaista syötävää. Rallimaksu 5 
euroa/henkilö. Rallimaksulla katetaan tilavuokrat ja kahvit. Purun jälkeen kisatunnelmat puidaan 
Lokkilinnassa. 
 
 
Rallin säännöt 
 

1 § Jokaisesta luonnonvaraisesta määritetystä lintulajista saa rallipisteen. 
 
2§ Joukkueesta pitää linnun määrittää yli puolet (> 50%), jotta joukkue voi laskea lajista 
rallipisteen. 
 
3 § Rallialue on Kalajoen kaupunki sisältäen myös Maakallan ja Ulkokallan. Havainto pitää siis 
tehdä Kalajoen kaupungin alueelta, mutta linnun ei välttämättä tarvitse olla kaupungin 
alueella. 
 
4 § Ralliaika on klo 7.00-18.00, jonka aikana havainnot on tehtävä. Ajan ulkopuolisia 
havaintoja ei hyväksytä rallipisteiksi. 
 
5 § Ajoneuvon käyttö on vapaata rallin aikana sisältäen autot, polkupyörät, veneet, 
lentokoneet, hydrokopterit yms. Kuitenkin joukkueen on käytettävä vain yhtä ajoneuvoa 
kerrallaan eli esim. kahden auton rinnakkainen käyttö on kielletty. 
 
6 § Houkutuspillien ja atrappien käyttö rallin aikana on kielletty, mutta ilman apuvälineitä 
lintuja saa houkutella. 
 
7 § Rallin ulkopuolisen avun käyttö on kielletty puhelimitse, myös rallin ulkopuoliset avustajat, 
kuten pakotetut tai vapaaehtoiset komppaajat, koirat ja muut kotieläimet ovat kielletty. 
 
8 § Rallijoukkueella on velvollisuus ilmoittaa havaitut ARK- ja RK-lajit rallin aikana joko 
suoraan toisille joukkueille, WhatsApp -sovelluksen välityksellä tai bongariliiton 
lintutiedotuksen avulla. 

 
 
 
 
 
 

http://www.kply.fi/
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RETKIKOHTEET 
 
Sivuilla 10-13 on esitetty kartoin Kalajoen ja lähialueen parhaimpia linturetkikohteita. Kohteet on 
esitelty alueittain: 
 

• Yleiskartta  sivu 10 
• Vasankari  sivu 10 
• Letto   sivu 11 
• Hiekkasärkät  sivu 11 
• Rahjan saaristo sivu 12 
• Rahjan pohjoisosa sivu 12 
• Rahjan eteläosa sivu 13 
• Himanka  sivu 13 

 
Lisäksi yleiskartassa on esitetty Maakallan (ja Ulkokallan) sekä Pitkäsenkylän peltojen sijainnit. 
 
 
 
 
 
 
YLEISKARTTA 
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VASANKARIN ALUE 

 
LETON ALUE 
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HIEKKASÄRKÄT 

 
RAHJAN SAARISTO 
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RAHJAN POHJOISOSA 

 
RAHJAN ETELÄOSA 
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HIMANKA JA LOHTAJA 

 
ETÄISYYSKARTTA 
Kartan avulla voi arvioida karkeasti merellä muuttavien tai paikallisten lintujen etäisyyksiä 
rantaviivasta. Tämä helpottaa ilmoitettujen lintujen löytymistä muista tarkkailupisteistä katsottuna. 
Käytä siis etäisyyksiä ilmoittaessasi muuttavia lintuja! 
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HAVAINNOISTA ILMOITTAMINEN 
 
Havaintojen jakaminen on tärkeä osa lintuharrastuskulttuuria, ja Oktobirdfesteillä tämä on tehty 
todella helpoksi. On pyritty siihen, että mielenkiintoiset havainnot jaetaan välittömästi muille 
retkeläisille. Mielenkiintoisia havaintoja voivat olla jokin harvinaisempi laji, muuton käynnistyminen, 
suuri parvikoko, ajankohtaan nähden myöhäinen laji tai vaikkapa se, että tarvitset määritysapua 
jonkun piilottelevan linnun takia. 
 
Oktobirdfestiä varten on luotu älypuhelimiin ladattavaan WhatsApp -applikaatioon oma 
ryhmä ”Oktobirdfest”. Jos sinulla on applikaatio puhelimellasi, varmista, että löydät WhatsAppsin 
puhelinluettelosta ryhmän ”Oktobird”. Jos et löydä ryhmää, niin ole yhteydessä Toni Uusimäkeen. 
Ryhmään voi jakaa näitä edellä mainittuja mielenkiintoisia havaintoja helposti. Näppäilet viestin, 
lähetät sen ryhmään ja muutamassa sekunnissa kaikki ryhmäläiset näkevät sen. 
 
Pyritään siihen, että välitettävä viestin muoto ja tieto on yksiselitteinen, jotta mahdollisilta 
väärinkäsityksiltä vältytään. Huomioitavaa on myös, että osa retkille osallistuvista puhuu 
äidinkielenä ruotsia. Lajinimen voi kirjoittaa viestin loppuun ruotsiksi. Lajilistan suomeksi sekä 
ruotsiksi löydät erilliseltä liitteeltä. 
 
Viestin muoto 

• Laji 
• Paikka (tarvittaessa kunta) 
• Tarkempi paikka 
• Koordinaatit (jos mahdollista. Käytä ns. WGS-koordinaatistoa ja erota koordinaatit pilkulla 

toisistaan) 
• Lukumäärä 
• Status (paikallinen, muuttava, muuttosuunta, muuttokorkeus, mahdollinen etäisyys 

rannalta (ks. s. 14). 
• Muuta lisätietoa 

 
Esimerkkejä 

• Hippiäisuunilintu Kalajoki, Vasankarin kalasatama 1 p(aikallinen) satama-altaan N-puolen 
pajupuskissa. 

 
• Isokihu Kalajoki, Letonnokka 1 m SW etäisyys rannasta 2 km, pinnassa, ohitus klo 7.25. 

 
• Rastasmuutto Kalajoki, Äijän kalasatama 64.2795, 23.9077 muutto käynnistyi sumun 

hälvettyä, nyt summa jo 12 000! 
 

• Satakielilaji Kalajoki, Himanka Sautinkarin lintutorni. Lajia ei ole pystytty määrittämään, 
määritysapua tarvitaan paikalle. 

 
Myös päivitystietoja eri paikoista on hyvä välittää 
 

• Isokihu Kalajoki, Hiekkasärkät 1 m kääntyi W, etäisyys rannasta 4 km, loittonee. 
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Bongariliiton lintutiedotukseen kuuluvat tiedottavat havainnoista Bongariliiton ohjeistuksen mukaan. 
Lisäksi osalla retkeläisistä on käytössä omia lyhytkantaman radiopuhelimia. Kanavavalinta toivotaan 
pidettävän 3-17, jotta kaikilla, jotka käyttävät radiopuhelimia on sama kanava. Puhelinnumerolistaus 
retkeläisistä saa Toni Uusimäeltä. 
 
KPLY toivoo, että viimeistään päivän päätteeksi havainnot tallennetaan Tiira-havaintojärjestelmään. 
Iltahuutojen yhteydessä havaintoja käydään myös Tiiran kautta läpi, joten havaintojen tallentaminen 
kannattaa tehdä jo ennen iltahuutoa. 
 
Havainnot kannattaa kirjata jo maastossa havaintovihkoon. Android-puhelimiin on myös tarjolla 
Xema-havaintovihko, jolla voit kirjata havainnot puhelimeesi ja viedä ne suoraan puhelimelta Tiira-
havaintojärjestelmään. Xema on mukana Oktobirdfesteillä ja on tuottanut applikaatioon havaintojen 
jakomahdollisuuden. Tallennetun havainnon voi jakaa Oktobirdfest-ryhmälle WhatsAppssa ja viesti 
pitää sisällään tärkeimmät tiedot havainnosta mm. koordinaatit. Xemasta on ladattavissa uusin 
versio DownLoad-kaupassa sekä ilmainen Lite-versio, jolla ei ole mahdollista viedä havaintoja Tiiraan. 
 
Ilmoittautumiset Oktobirdfesteille ja syysralliin Toni Uusimäelle 27.9.2017 mennessä joko 
puhelimitse (0440170379) tai sähköpostitse (toni.uusimaki@roller.fi). Huomaathan, että Maakallan 
retkelle laivaan sopii ainoastaan 12 henkilöä, joten paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Ilmoitathan, milloin saavut Kalajoelle, mille retkille otat osaa, tarvitsetko majoitusta ja monelleko 
yölle, osallistutko ralliin ja onko sinulla rallijoukkuetta. Myös yhteiskyydityksiä esim. Kokkolan 
suunnalta on mahdollista järjestää. 

 

TERVETULOA KALAJOELLE! 

mailto:toni.uusimaki@roller.fi

