
Seurojen yhteinen nuorten suunnistusleiri 19.–21.7.2020 

Leirikutsu 

 

Ikaalisten Nousevan-Voiman, Kyrös-Rastin, Kankaanpään Suunnistajien ja Länsi-Lavian Loiskeen nuorten 

suunnistusleiri pidetään Ikaalisten Vahossa 19.–21.7.2020.  

Leiri on tarkoitettu kaikenikäisille nuorille (7–18-vuotiaat) siten, että 

- suunnistuskouluikäiset ja aloittelevat leireilevät sunnuntaista maanantaihin 

- tätä vanhemmat ja kokeneemmat jatkavat leiriään tiistaihin 

 

Leiripaikka: Vahon leirikeskus, Vahontie 146, Ikaalinen.  

Harjoitukset: Nouskin kartoilla, etäisyydet leiripaikasta max. 10 min ajomatka.  

Leirin alustava ohjelma, johon muutokset luonnollisesti mahdollisia ja jopa todennäköisiä: 

Sunnuntai 19.7.  

- leiri ja majoittuminen alkaa kaikilla klo 16.00 

- Iltapäivän harjoitus, lähtö majoituksesta klo 16.45 

- ruokailu klo 18.30 

- sauna & uinti & iltatoimet  

- iltapala 21.30 ja hiljaisuus n. 22.00 

 

Maanantai 20.7.  

- herätys 8.00 

- aamupala klo 8.30 

- aamupäivän harjoitus, lähtö majoituksesta klo 9.30 

- ruokailu klo 12.00 

- iltapäivän harjoitus on leiriviesti, lähtö majoituksesta klo 13.30 

- reilu välipala klo 16.00 

- nuorempien leiri päättyy 

- leiriä jatkavien iltaharjoitus, lähtö majoituksesta klo 17.00 alkaen.  
- ruokailu klo 19.00 

- sauna & iltatoimet, iltapalaa, hiljaisuus klo 23.00. 

 

Tiistai 21.7.  

- herätys klo 8.30 

- aamupala klo 9.00  

- aamupäivän harjoitus, lähtö majoituksesta klo 10.30. 

- lounas klo 12.30 

- iltapäivän harjoitus, lähtö klo 14.00. 

- majoituksen siivoaminen, välipala ja leirin päätös 16.30 

  

Majoitus: sänkymajoitus (pitää olla omat lakanat, vaikka käyttäisit makuupussia).  

Vanhassa koulurakennuksessa on useita eri majoitustiloja.  

Pihassa on myös mahdollisuus majoittua teltassa.  

Leiripaikassa on rantasauna ja hiekkaranta Sipsiöjärven rannassa.  



Varusteet: 

- majoitustarvikkeet (lakana, makuupussi, tyyny sekä oma teltta, jos haluat nukkua teltassa) 

- peseytymisvälineet ja uimakamppeet 

- suunnistusvarustus (sisältäen myös kompassi, Emit ja karttamuovi) 

- riittävästi vaihtovaatetta (kelin mukaan myös lämmintä) 

- lenkkarit 

- leirimaksu (käteisenä tasarahana). 

Ilmoittautuminen ja leirimaksu: 

KanSun nuoret ilmoittautuvat viimeistään su 12.7. Tuomas Väinälle sähköpostitse: 

tuomas.vaina@kankaanpaa.fi. Tiedustelut myös puhelimitse numerosta 050 323 3748. Ilmoittautuessa 

pitää kertoa leiriläisen nimi, ikä, majoitusmuoto ja mahdolliset ruokavalioasiat, uintitaito sekä huoltajan 

yhteystiedot. 

Leirimaksu maksetaan käteisellä leirillä seuran omalle ohjaajalle. Maksu on yhden vuorokauden leiristä 5 

e/hlö ja kahden vuorokauden leiristä 10 e/hlö. Leirimaksu kattaa majoituksen, ruokailut ja ohjelman. 

 

 


