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Tervetuloa vieraaksemme tutustumaan itäisimmän
Suomen luontoon ja kulttuuriin. Loman aikana tutuksi
tulevat Ilomantsi ja Möhkön kylä sekä ElämysMantsin
islanninhevostalli lähialueineen. Retken tukikohtana
toimii Mantan Majatalo ja sieltä käsin teemme päiväretkiä
erilaisilla luontoteemoilla.

Luontoloman ohjelma
Keskiviikko 8.6.2022 Tervetuloa Ilomantsiin ja Möhköön!
Kokoonnumme Möhköön, Mantan Majatalolle iltapäivän
aikana. Herkullisen päivällisruoan lomassa katsotaan
keitä ollaan, mistä tullaan ja samalla käydään läpi tuleva
ohjelma ja siihen liittyvät turvallisuusseikat.
Majoittuminen tapahtuu Mantan Majatalolla viihtyisissä
huoneistoissa.
Torstai 9.6.2022 Möhkö tutuksi
Aamiaisen jälkeen lähdetään yhdessä tutustumaan
Möhkön rautaisen ruukkikylän tarjontaan. Päivän aikana
vierailemme Möhkön ruukilla, Öykkösenvaaran
sotahistoriallisella kohteella ja Savottakahvila Möhkön
Mantalla, jossa syömme lounaan. Lounaan lomassa
tutustumme asuntoproomu Möhkön Mantaan ja kuulemme
tarinoita Manta-laivan historiasta. Tutuksi tulee myös
MOBO- eli mobiilisuunnistus.
Päivälliselle palataan Mantan Majatalolle. Päivälliselle
saapuu myös ElämysMantsin islanninhevostallin yrittäjä
Meeri Törrönen ja ruokailun jälkeen saamme kuulla infoa
seuraavan päivän ohjelmasta,
tallista, hevosista ja niihin liittyvästä
ohjeistuksesta. Ilta vietetään iltapalasta
ja saunan löylyistä nauttien.
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Perjantai 10.6.2022, Kavioiden kopsetta ElämysMantsin matkassa!
Aamiainen majoituskohteessa. Aamupalan jälkeen varustaudutaan hevospäivää
varten. Tallilla päästään tallin väen johdolla tutustumaan hevosiin ja tallin
touhuihin. Tallin hevoset ovat rauhallisia ja varmajalkaisia islanninhevosia,
joiden kanssa aloitteleva hevosharrastajakin pääsee turvallisesti tutustumaan
ratsastuksen saloihin. Kokeneemmille ratsastajille islanninhevoset taas
tarjoavat mahdollisuuden vauhdin hurmaan vauhdikkaiden töltti- ja
laukkapätkien myötä. Tallilla on myös muita eläimiä, kissoja, lampaita, kaneja ja
kanoja.
Tallilta ryhmä saa lainaan ratsastuskypärät ja huomioliivit. Itsellä on hyvä olla
kannalliset, nilkkaa tukevat jalkineet ja joustavat housut. Kumpparit ja verkkarit
ovat oikein sopivat varusteet.
Hevoset hoidetaan ja varustetaan yhdessä ratsastustuntia varten. Ensin
tutustutaan ratsuihin ja ratsastuksessa käytettäviin apuihin turvallisesti
aidatulla ratsastuskentällä. Ratsastustunnin jälkeen viedään hevoset talliin
hetkeksi huilaamaan ja mennään itse syömään maittavaa lounasruokaa.
Lounaan jälkeen valmistellaan itsemme ja hevoset maastovaellukselle. Reitti
kulkee pitkin metsäisiä polkuja ja teitä. Välillä pysähdytään ElämysMantsin
kodalle pitämään taukoa ja nauttimaan makoisista päiväkahveista ja
välipalasta. Vaellusreitti ja vauhti määräytyy lopullisesti mukana olevan ryhmän
tason mukaan.
Vaelluksen päätteeksi palataan tallille, jossa hoidetaan hevoset ja huolletaan
varusteet yhdessä. Sen jälkeen nautitaan vielä suolaista huikopalaa ja käydään
läpi päivän kokemuksia ja tuntemuksia. Huikopalan jälkeen palataan takaisin
Möhköön ja ennen päivällistä jää aikaa hetki hengähtää.
Ilta vietetään edellisen tapaan leppoisasta seurasta nauttien. Halukkailla on
mahdollisuus saunoa. Tarpeen tullen tarjolla on myös iltapalaa.
Lauantai 11.6.2022, Kohti Jänissaaren seikkailua!
Aamupalan jälkeen varustaudutaan Jänissaaren retkeä varten säänmukaisin
varustein. Jänissaaren kalastus- ja eräretken aikana vetouistellaan, ihaillaan
kauniin Koitajoen rantamaisemia ja nautitaan kesäkuisesta luonnosta.
Jänissaaren luontotukikohdassa ryhmän käytössä on tilava kota, jurttateltta ja
WC.
Retken aikana herkutellaan runsaalla erälounaalla, paistetaan makkaroita ja
suussa sulavia muurinpohjalettuja ja keitellään nokipannukahvia. Jurttateltassa
on hyvä ottaa vaikka nokoset tai nauttia tuuleen huminasta vanhoissa
männyissä. Retken aikana on mahdollista melona, uida ja käydä ulkoilemassa
leirin lähimaastossa.
Päivän päätteeksi palataan takaisin Möhkön kylään. Illasta ohjelmassa
on pieni hengähdystauko ja sitten kokoonnutaan yhteiselle päivälliselle
majoituskohteessa.
Sunnuntai 12.6.2022, Kotimatka koittaa!
Vahvennetun aamiaisen jälkeen alkaa kotimatka!
Ryhmävalinnan myötä ohjelma voi vielä tarkentua ja muutokset
retkisisältöihin ovat mahdollisia.
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