JÄNISSAAREN
SYYSSEIKKAILU LUONTOLOMA
ILOMANTSIN
MÖHKÖSSÄ
14.-18.9.2022
Ikiaikainen Jänissaari kutsuu
koko perheen syksyiseen
luontoseikkailuun!
Kiireettömät retkipäivät rakentuvat luonnossa ja vesillä
liikkumisesta, kalastuksesta ja leppoisasta eräelämästä.
Nuotiotulen loimussa tehdään yhdessä herkullisia
eräruokia. Retken aikana yövymme luonnon keskellä
turvallisesti Jänissaaren luontotukikohdassa. Loman
tukikohtana toimii Möhkön kylällä sijaitseva Mantan
Majatalo.
Tervetuloa Ilomantsin alueelle irtautumaan arjesta ja
nauttimaan mahdollisuuksista, jotka luonto meille
tarjoaa!

Luontoloman ohjelma
Keskiviikko 14.9.2022 Tervetuloa itärajalle Ilomantsiin!
Kokoonnumme Ilomantsin Möhköön, Mantan
Majatalolle, jossa nautimme herkullisen tulopäivällisen.
Illan aikana tutustumme toisiimme, käymme läpi retken
ohjelmaa ja turvallisuusasioita ja nautitamme iltapalaa
majoituskohteessa. Illan aikana ehdimme myös käydä
tutustumassa kävellen Möhkön kylän alueen.
Retken ensimmäisen yön nukumme makoisasti Mantan
Majatalossa.

Yhteistyössä
Sokeain lasten
tuki ryn kanssa
Mantan
Luontopalvelut ja
Mantan Majatalo

Torstai 15.9.2022 Kohti syysseikkailua
Aamiaisen jälkeen varustaudumme retkeen ja jokainen saa käyttöönsä retken
ajaksi syyskeleihin sopivaa, lämmintä vaatetusta ja varustusta. Varustukseen
kuuluu muun muassa sadevarusteet ja pelastusliivit. Varustautumisen jälkeen
lähdemme Möhkön kylästä ponttonilautalla kohti Nuorajärven Jänissaarta.
Matkan aikana ihailemme syksyisen Koitajoen rantamaisemia ja kokeilemme
kalaonnea vetouistellen.
Perillä nautimme runsaan erälounaan ja juomme maistuvat nokipannukahvit
jälkiruuaksi. Ruokailun jälkeen tutustutaan leiriin, majoitutaan ja käydään
leirielämän askareisiin. Päivän aikana kokeillaan kalaonnea onkien ja lasketaan
Nuorajärveen muitakin kalanpyytöjä kuten verkkoja ja iskukoukkuja. Leirin
lähimaastossa voi myös tehdä pienen vaelluksen ja käydä ihailemassa saaren
ikiaikaisia puuvanhuksia.
Illasta tehdään yhdessä herkullinen eräpäivällinen, joka nautitaan nuotiotulen
loimussa kuunnellen syksyisen yön mukanaan tuomia taianomaisia tarinoita.
Yöpyminen tapahtuu Jänissaaressa turvallisessa ja viihtyisässä leirissä, jonka
varustukseen kuuluvat lämmin jurttateltta ja tarvittaessa kaminateltta, kota ja
puu-wc.
Perjantai 16.9.2022 Eräelämää ja kalastusta
Leiriaamiaisen jälkeen koetaan edellisenä päivänä pyytämään laitetut
kalanpyydykset, suunnitellaan yhdessä päivän tulevaa ohjelmaa, pakataan
mukaan retkieväät ja lähdetään vesiteitse päiväretkelle Oinassalmen kautta
Petkeljärven kansallispuistoon. Päivän aikana on mahdollista retkeillä, tutustua
alueen sotahistoriaan ja Suomen pienimpään kansallispuistoon. Retken aikana
nautitaan tukeva maastolounas.
Päivällisruoalle palataan takaisin Jänissaaren luontotukikohtaan. Illasta
pystytetään leiriin yhdessä telttasauna, jonka lämpimistä löylyistä voi pulahtaa
uimaan jos uskaltaa. Päivällisruoka ja iltapala nautitaan edellisen illan tapaan
Jänissaaren leirissä. Mahdollinen kalansaalis hyödynnetään päivällisruoan
valmistuksessa.
Lauantai 17.9.2022 Takaisin Möhköön
Leiriaamiaisen jälkeen nostetaan ylös pyytämään laitetut kalanpyydykset,
nautitaan vielä hetki syksyisestä luonnosta ja valmistellaan retkilounas.
Iltapäivästä pakkaamme tavarat, siistimme leirin ja otamme suunnan takaisin
kohti Möhköä.
Möhkössä huollamme yhdessä varusteet ja sen jälkeen jokaisella on aikaa
levähtää hetki Mantan Majatalon huoneistoissa. Illasta sauna on lämpimänä ja
saunapuhtaana on hyvä kokoontua yhteiselle illalliselle juhlistamaan retken
viimeistä iltaa.
Sunnuntai 18.9.2022 Kotia kohti!
Aamiaisen jälkeen kootaan yhdessä kokoon retken anti ja kotimatka voi alkaa.
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