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Arktinen muutto on juuri käynnistymässä. Ensimmäiset mustalintu- ja meriharakkaparvet on havaittu 
Virolahdella matkalla tundralle. Myös kuikat ovat alkaneet muuttonsa. 
 
12. Arktika-päivät järjestetään tänä keväänä 13.-22.5. Leerviikissä, Virolahdella. Toista kertaa 10-päiväisenä 
järjestettävä tapahtuman suosio on kasvanut hiljalleen vuosien varrella rikkoen kävijäennätyksiä vuosi 
vuodelta. Viime vuona kävijöitä oli noin 3 000. Alun perin lintuharrastajien tapahtuma kiinnostaa nykyisin 
myös muita luontoharrastajia, perheitä ja muita erilaisia kävijäryhmiä. Tapahtuman ohjelmassa on 
huomioitu kaikenikäiset ja -tasoiset luontoharrastajat! 
  
Tänä keväänä Arktika-päivien ohjelma painottuu teemoitettuihin viikonloppuihin: ensimmäinen on 
nimeltään ”lintujen muutto” ja jälkimmäinen ”luonto- ja lintukuvaus”.  
 
”Lintujen muutto” 

Täysin uusi ohjelmanumero Arktika-ralli järjestetään lauantaina 14.5. Kymenlaakson lintutieteellisen 
yhdistyksen rallisääntöjä mukaileva kisa on lintuharrastajille tuttu laji. Arktika-ralli on leikkimielinen 2–5 
hengen joukkuein käytävä kisa, jossa tavoitteena on havaita mahdollisimman monta lintulajia Virolahden 
kunnan alueelta 12 tunnin aikana. Vähintään 2/3 joukkueen jäsenistä on tunnistettava laji. Rallien tulokset 
selviävät purkutilaisuudessa, jossa jännitys säilyy tiiviinä loppuun asti. 
Lintumaalari Pekka Saikko tuo Arktika-päiville maalausteostensa myyntinäyttelyn lauantaina 14.5 ja 
sunnuntaina 15.5. Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen Tringa ry:n puheenjohtaja  Jukka Hintikka pitää 
esitelmän sanoin ja kuvin sunnuntaina 15.5. aiheella ”Sattuma ja lintuharvinaisuudet”.  Foto-Fennica Oy:n 
teltalla Optifocus Lahdesta esittelee kiikareiden ja kaukoputkien puhdistusta paikan päällä. 
 
”Luonto- ja lintukuvaus” 

Kansainvälisestikin menestynyt luontokuvaaja Arto Juvonen esittelee kuviaan Leerviikissä perjantaina 20.5. 
ja lauantaina 21.5. Juvosen luontokuvaesitelmiä siivittää Foto-Fennica Oy:n vierailevat maahantuojat 
Canon, Nikon ja Focus Nordic-merkeiltä, joiden optiikkatarjontaan voi tutustua Foto-Fennican teltalla 
Leerviikin rannassa.  
 
Merelle lintuoppaan seurassa vai luontoon retkelle? 

Arktika-risteilyjä ajetaan tapahtumaviikonloppuina JaPi-Matkojen M/Y Charlotte-aluksella Ulko-Tammioon 
ja Itäisen Suomenlahden saaristossa. Yleisöristeilyjen rinnalla Corridor naturen Jukka Pekkala järjestää 
Arktika-veneretkiä tilauksesta Virolahden saaristoon. Kirsi Asikainen Kikan Patikat-yrityksestä opastaa 
erilaisilla luontoretkillä Leerviikin luonnossa ja on tiiviisti mukana ohjelmajärjestelyissä myös 
koululaispäivinä.  
Perinteiset koululaispäivät järjestetään 17.5. ja 19.5. Koululaispäivillä paikalliset Virolahden ja Miehikkälän 
koulujen 3.- ja 5.-luokkalaiset oppilaat tutustuvat lintuharrastuksen saloihin ja viettävät mukavan päivän 
Leerviikissä erätaitokisan parissa.  
 
Arktika-ravintolan tarjonnasta vastaa viime vuoden tavoin yrittäjä Juhlatarjoilut Mirja Koivu herkullisine 
aamiais- ja lounastarjoiluin. Kahvilapalveluita tarjoaa tanssilavalla viikonloppujen välillä maanantaista 
torstaihin Harjun oppimiskeskuksen oppilaat osana opintojaan.  
 
Ajantasaiset tiedot osoitteessa www.arktikavirolahti.fi  

Lisätietoja, Virolahden kunta: matkailupäällikkö Anu-Leena Lintunen, p. 040 710 7302,  
anu-leena.lintunen@virolahti.fi  
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ARKTIKA-PÄIVIEN OHJELMA 2016 
 

Torstai 12.5. 

klo 8-20  Foto-Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

 

13.-15.5. Lintujen muutto 

Perjantai 13.5. 

klo 7-9 aamiainen, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 7-11 Arktika-aamuristeily, Klamilan satama 

klo 8-20 infoteltta avoinna  

klo 8-20 Foto-Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

 klo 15-20 Meoptan edustaja 

klo 11-17 lounas, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 17 Arktika-näyttely & lintuopastus, tanssilava 

 

Lauantai 14.5. 

klo 02–14  Arktika-ralli  

klo 7-9 aamiainen, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 7-11 Arktika-aamuristeily, Klamilan satama 

klo 8-20 infoteltta avoinna 

klo 8-18 lintumaalari Pekka Saikko: myyntinäyttely 

klo 8-20 Foto-Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

 klo 9-16 Meoptan ja Swarowskin edustaja,  

               Optifocus kiikarihuolto (kiikareiden ja kaukoputkien puhdistusta paikan       

päällä)  

klo 13 Arktika-näyttely & lintuopastus, tanssilava 

klo 11-17 lounas, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 16   Arktika-rallin purku, tanssilava 

klo 18-19  naisten iltalenkki luonnossa + makkaranpaisto, lähtö tanssilavalta 

 

Sunnuntai 15.5. 

klo 7-9 aamiainen, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 8-20 infoteltta avoinna  

klo 8-13 lintumaalari Pekka Saikko: myyntinäyttely  

klo 8-13  Foto-Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

klo 11-17 lounas, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 12 Luento: ”Sattuma ja lintuharvinaisuudet”, Jukka Hintikka 

klo 13 Arktika-näyttely & lintuopastus, tanssilava 

klo 14-17 Kikan Patikat: patikkaretki  

klo 15-21 Arktika-risteily Ulko-Tammio, Klamilan satama 



Maanantai 16.5. 

klo 9-20 kahvila ja info avoinna 

 

Tiistai 17.5.  

 koululaispäivä Virolahti  

 klo 9-20 kahvila ja info avoinna 

 

Keskiviikko 18.5. 

klo 9-20 kahvila ja info avoinna 

 

Torstai 19.5. 

 koululaispäivä Miehikkälä  

klo 8-20 Foto-Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

9-20 kahvila ja info avoinna 

 

20.-22.5. Linnut kuvissa 

Perjantai 20.5. 

klo 7-9 aamiainen, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 8-20 infoteltta avoinna  

klo 8-20 Foto-Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

klo 10-15 Mika Honkalinna, kirjamyynti 

klo 11-17 lounas, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 18 luontokuvaesittely, Arto Juvonen 

klo 17 Arktika-näyttely & lintuopastus, tanssilava 

klo 18.30-  Arktika-iltaristeily, Klamilan satama 

21.30  

 

Lauantai  21.5. 

klo 7-9 aamiainen, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 8-20 infoteltta avoinna  

klo 8-20 Foto-Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

 klo 9-18 maahantuojat: Canon, Nikon, Focus Nordic  

klo 10-18  Mika Honkalinna, kirjamyynti 

klo 11-17 lounas, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 12 luontokuvaesittely, Arto Juvonen  

klo 13 Arktika-näyttely & lintuopastus, tanssilava 

klo 14-16 Kikan Patikat: Kevään kukat-retki koko perheelle, lähtö tanssilavalta 

klo 15-21 Arktika-risteily, Ulko-Tammio, Klamilan satama 



 

Sunnuntai 22.5. 

klo 7-9 aamiainen, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 7-11 Arktika-aamuristeily, Klamilan satama 

klo 8-17 infoteltta avoinna  

klo 8-13 Foto Fennica Oy, optiikan esittelyä rannassa 

klo 11-17 lounas, Arktika-ravintola, tanssilava 

klo 10-11 Kikan Patikat: ötökkäretki koko perheelle, lähtö tanssilavalta 

klo 10-13 Mika Honkalinna, kirjamyynti 

klo 12 Laurin luontokirkko 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

- Virolahden kunta 

- Leerviikin Valkama ja Virkistysalue ry 

- Birdlife Suomi 

- Kellovuoren lintuseura ry  

- Virolahden riistanhoitoyhdistys ry 

- Haminan seurakunta / Virolahden kappeliseurakunta 

-  Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry 

- Kirkonseudun kyläyhdistys 

- Virolahden VPK 

- Rajavartiolaitos 

- Harjun Oppimiskeskus Oy, 

- East Island Oy 

-  Suomen Lintuvaruste Oy 

- Foto-Fennica Oy 

- Kaakko 135 

- RiimuRaami 

- RosePrint 

- Tmi Siru Ahopelto 

- Esko ja Leena Niskanen 

- Heikki Lommi 

- Jukka Niemelä 

- Teuvo Niemelä 

- Kikan Patikat: Kirsi Asikainen 

- Jukka Pekkala/ Corridor nature 

- Juhlatarjoilut Mirja Koivu 

- KuvaKai: Kai Hypén 

- Mika Honkalinna 

- Pekka Saikko 

- Arto Juvonen 

- Jukka Hintikka 

- Swarowski, Meopta, Canon, Nikon, Focus Nordic, 

Optifocus

 

ARKTIKA-PÄIVIEN PALVELUT 

ARKTIKA-RAVINTOLA  

Arktika-päiville Leerviikin tanssilavalle nousee viikonloppujen ajaksi Arktika-ravintola. 

Ravintolassa tarjoillaan noutopöydästä runsas aamiainen ja lounas Arktika-päivien kävijöiden 

iloksi.  

Aamiainen klo 7-9 
Lounas klo 11-17 
 
KAHVILAPALVELUT 

Leerviikissä on päivittäin avoinna myös kahvilakioski. Sitä pitävät viikonloppuisin Juhlatarjoilut 
Mirja Koivu ja arkisin Harjun oppimiskeskuksen opiskelijat osana opintojaan.  
Aukioloajat: joka päivä klo 9-20. 
 



INFOTELTTA 

Infoteltta Leerviikissä avoinna 13.-15.5. ja 20.-22.5. klo 8-20. Infosta löydät Arktika-tuotteita, 

matkailuinfoa lähistön ja Etelä-Kymenlaakson nähtävyyksistä. Tule moikkaamaan ja kysymään 

neuvoja! 

 
ARKTIKA-RALLI 14.5. klo 02-14 

Arktika-ralli on leikkimielinen 2–5 hengen joukkuein käytävä kisa, jossa 
tavoitteena on havaita mahdollisimman monta lintulajia Virolahden 
kunnan alueelta 12 tunnin aikana. Vähintään 2/3 joukkueen jäsenistä 
on tunnistettava laji. Ilmoittautuminen ennakkoon ei ole pakollista, mutta suotavaa. 
www.arktikavirolahti.fi/arktika-ralli 
Ilmoittautumiset: 
info@arktikavirolahti.fi, puh. 040 710 7339  
 
ARKTIKA-NÄYTTELYN ESITTELY & OPPAIDEN PÄIVYSTYS 

Arktika-päivillä järjestetään päivittäin Arktika-näyttelyn esittely lintuoppaan johdolla. Aluksi 
tutustutaan Arktika-näyttelyyn. Sen jälkeen opastus jatkuu rannassa lintuja tarkkaillen ja 
erilaisiin muuttolintuihin tutustuen. Kellovuoren lintuseuran oppaat vastaavat kysymyksiin ja 
esittelevät muuttavia lintuja. Lisäksi oppaat ovat paikalla Leerviikissä päivystäen jokaisena 
päivänä Arktika-päivien ajan. 
Lisätiedot ja ajat www.arktikavirolahti.fi/lintuopastukset  
 
ESITTELYT JA  VALOKUVAUS 

 
Arto Juvonen on pitkän linjan lintuharrastaja, joka innostui kuvaamisesta pääasiassa 
digikameroiden tulon myötä. Juvonen perusti Markus Varesvuon kanssa suositun lintukuva.fi -
sivuston, ja toimii yhä sivuston webmasterina. Hänen merkittävin palkintonsa kilpailuissa on 
ollut Lintujen käyttäytyminen -sarjan voitto 2010 maailman arvostetuimmassa 
luontokuvakilpailussa Veolia Environment Wildlife Photographer Of The Year. 
 
Mika Honkalinna on ammattiluontokuvaaja ja –kirjoittaja Anjalankoskelta. Hän on harrastanut 

luontokuvausta vuodesta 1978. Honkalinna kuvaa paljon Kymenlaakson ja Lapin luontoa, ja kirjoittaa 

ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta. Honkalinna on julkaissut useita teoksia, joista 

”Korppiretki” voitti vuonna 2015 WWF:n vuoden luontokirja-palkinnon. 

Mika Honkalinnan kirjamyynti 20.-22.5. pe klo 10-15, la klo 10-18, su 10-13. 

 
Pekka Saikko on ollut kiinnostunut linnuista nuoresta lähtien. Hän on tehnyt kuvitustöitä 
teoksiin, esimerkiksi Linnunlaulun Suomi – kirja (Otava) ja toimii mm. suomalaisten 
lintumatkanjärjestäjien Finnaturen ja Early Birdin lintuoppaana kotimaisille ja ulkomaisille 
ryhmille. Saikko on tehnyt myös luontoaiheisia konsultointitöitä, mm. linnusto- ja 
sudenkorentoselvityksiä. Hän voitti vuonna 1995 Birdlife Suomen ja Instrumentariumin 
järjestämän Vuoden lintupiirtäjä -kilpailun työllään Hippiäisuunilintu. 
 
FOTO-FENNICA OY 
Foto-Fennica Oy on kiikareiden ja kaukoputkien erikoisliike Helsingin Ruoholahdessa. Liikkeen 
suuresta valikoimasta löydät sopivimmat tarvikkeet itsellesi. Foto-Fennican motto on pyrkimys 
erinomaiseen henkilökohtaiseen palveluun.  
Foto-Fennica Oy on ollut mukana Arktika-päivillä jo noin 10 vuotta. Liike pyrkii olemaan siellä 
missä harrastajatkin, tavoitettavissa, ja tänäkin keväänä mukana Virolahdella yhdessä vuoden 
tärkeimmistä lintuharrastustapahtumista.  
 

http://www.arktikavirolahti.fi/arktika-ralli
http://www.arktikavirolahti.fi/lintuopastukset


KuvaKai ja Suomen Luontokuvausinstituutti järjestävät 13.-15.5. luonto- ja lintukuvauskurssin 
Harjun oppimiskeskuksessa luontokuvaaja Paavo Hamusen johdolla. Hamunen on Suomen 
Luontokuvausinstituutin ja Kuusamo Nature Photographyn kouluttaja.  
www.kuvakai.fi, www.suomenluontokuvausinstituutti.fi  
 

RISTEILYT 

Tule seuraamaan upeaa arktista muuttoa Suomenlahden yllä. Retken kesto on neljä tuntia. 
Perushintaan (30€) sisältyy venekyyti ja opastus. Laivalla on käytettävissä myös kiikareita ja 
lintukirjoja. Lisämaksusta aamulähdöillä aamiainen (8€) tai iltalähdöillä retkiruokailu (12€), 
tilaus ilmoittautumisen yhteydessä! Lähes kaikilla risteilyillä on mukana asiantunteva lintuopas, 
joka kertoo arktisesta muutosta sekä muuttavista linnuista. 
 
Varaukset: lomakkeella www.arktikavirolahti.fi/risteilyt, 
sähköpostilla info@arktikavirolahti.fi tai puhelimitse 040 710 7339. 
Peruutukset viimeistään risteilyä edeltävänä iltana klo 20. 
 
Aikataulu: 

pe 13.5. klo 7–11 Arktika-aamuristeily, Klamilan satama, 30/ 38 € 
la 14.5. klo 7-11 Arktika-aamuristeily, Klamilan satama, 30/ 38 € 
su 15.5. klo 15-21 Ulko-Tammio, Klamilan satama, 30/ 42 € 
pe 20.5. klo 18.30-21.30 Arktika-iltaristeily, Klamilan satama, 30/42 € 
la 21.5. klo 15-21 Ulko-Tammio, Klamilan satama, 30/ 42 € 
su 22.5. klo 7-11 Arktika-aamuristeily, Klamilan satama, 30/ 38 € 
 
VENERETKET 
 
Kevät 2016: räätälöidyt veneretket arktikan parhaille tarkkailupaikoille Haminan ja Virolahden 
saaristoon! Ainutlaatuinen tilaisuus päästä näkemään ja kokemaan arktika Itäisen 
Suomenlahden saaristossa ammattitaitoisen retkijärjestäjän matkassa. Opas ja veneenkuljettaja 
Jukka Pekkala tuntee arktikan ja saariston yli 400 arktikavuorokauden kokemuksella. 
 
Tarjolla on neljä eripituista veneretkeä kuljetuksen, opastuksen ja munkkikahvien kera max 6 
henkilön ryhmille. Retkien pituudet vaihtelevat 7-18 tunnin välillä! Ellei valmiista tarjonnasta 
löydy sopivaa, voidaan retki räätälöidä juuri omien tai ryhmäsi toiveiden mukaan! 
 
jukka.pekkala@corridor.fi 
puh. +358 40 562 1989 
www.corridor.fi  
www.arktikavirolahti.fi/veneretket 
 

 
Venekuljetusta Itäisen Suomenlahden saarille Virolahden kirkonkylältä  
Jukka Niemelä, p. 040 553 8545 
Teuvo Niemelä, p. 050 372 9379 

 
Lasten luontoreitti 

Tehtävämoniste ja kohteet alueella koko ajan omatoimisesti kierrettävänä.  

 

 

 

http://www.kuvakai.fi/
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http://www.corridor.fi/
http://www.arktikavirolahti.fi/veneretket


LUONTORETKET: KIKAN PATIKAT 

la 14.5. klo 18–19 naisten iltalenkki luonnossa, makkaranpaisto grillikodalla, 5€/hlö 
su 15.5. klo 14–17 Patikkaretki Leerviikissä, 5€/hlö 
la 21.5. klo 14-16 Alkukesän kukat-retki, koko perheelle, 5€/hlö 
su 22.5. klo 10-11 Ötökkäretki, koko perheelle, 5€/hlö 
 
Lapset osallistuvat retkille maksutta. Koiran voi ottaa retkille mukaan, 
mutta se on pidettävä kytkettynä luonnossa. Ei ennakkoilmoittautumista. 
 
Tiedustele myös muita retkimahdollisuuksia!  
Kikan Patikat: Kirsi Asikainen, puh. 050 303 3168, kirsi.asikainen@welho.com 
 
ESITTELYTELTAT 
Leerviikissä on molempina viikonloppuina useita esittelypisteitä. Mukana muun muassa 
BirdLife, Riistanhoitoyhdistys, Heikki Lommi, Kymenlaakson Lintutieteellinen yhdistys, Mika 
Honkalinna 
 
PÖNTTÖTALKOOT 
 
Maaliskuun alussa käynnistynyt Miljoona linnunpönttöä –kampanja nostaa Suomen oksistoon 
miljoona toimivaa linnunpönttöä toukokuun 2017 loppuun mennessä. Pöntöt toimivat 
ensiapuna kolopesijöiden asuntopulaan. Arktika-päivät on myös mukana tässä huikeassa 
tavoitteessa järjestäen pönttötalkoot Arktika-päivillä molempina viikonloppuina! Osallistu 
talkoisiin! - korjaa kotonasi vanhat pöntöt asumiskuntoon ja rakenna uusi vanhan seuraksi 
pihapuuhun. 
 
Kampanjasivu www.yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa 
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