Seurojen yhteinen nuorten suunnistusleiri 28.–30.6.2021
Leirikutsu
Ikaalisten Nousevan-Voiman, Kyrös-Rastin, Kankaanpään Suunnistajien ja Länsi-Lavian Loiskeen nuorten
suunnistusleiri järjestetään Siikaisissa 28.–30.6.2021.
Leiri on tarkoitettu kaikenikäisille suunnistajajunioreille. Leiri alkaa maanantaina 28.6.
Suunnistuskoululaisten osalta leiri päättyy tiistaina 29.6. Vanhempien leiriläisten (KanSun Telkkien) leiri on
maanantaista keskiviikkoon.
Leiripaikka: Siikaisten yhtenäiskoulu, Lauttijärventie 8, 39810 Siikainen.
Harjoitukset: SiikSin ja KanSun kartoilla, etäisyydet leiripaikasta max. 15 min ajomatka. Osa harjoituksista
on kävelyetäisyydellä majoituksesta.

Leirin ohjelma, muutokset luonnollisesti mahdollisia ja jopa todennäköisiä:
Maanantai 28.6.
- leiri ja majoittuminen alkaa kaikilla klo 14.00, joten syöthän lounaan jo kotona
- iltapäivän harjoitus, lähtö majoituksesta klo 15.00
- ruokailu klo 18.00
- uinti, iltaohjelmaa & iltatoimet
- iltapala 21.00 ja hiljaisuus n. 22.00
Tiistai 29.6.
- 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
- suunnistuskoululaisten leiri päättyy välipalan jälkeen (huolehditaan oman majoitustilan perussiisteys)
- Telkkien ja muiden seurojen vastaavan ikäisten iltaharjoitus, lähtö majoituksesta klo 17.00 alkaen
- ruokailu klo 19.30
- uinti, iltaohjelmaa & iltatoimet, iltapalaa, hiljaisuus klo 23.00
Keskiviikko 30.6.
- 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 siivous, välipala ja leirin päätös 16.30

Majoitus ja muonitus:
- Lattiamajoitus, omat patjat/telttapatjat ja makuupussi.
- Käytössämme on koulurakennuksessa useita eri majoitustiloja ja ruokailutila.
- Koulun suihkutilat ovat käytössämme.
- Leiriohjelmassa mainitut ruuat kuuluvat leirin hintaan.
Leiripaikan läheisyydessä (etäisyys reilu 1 km) on Eteläpään matkailukeskuksen uimaranta.
Varusteet:
- majoitustarvikkeet (makuualusta/patja, makuupussi, tyyny)
- peseytymisvälineet ja uimakamppeet
- suunnistusvarustus (sisältäen myös kompassi, Emit-kortti ja karttamuovi)
- riittävästi vaihtovaatetta (kelin mukaan myös lämmintä)
- lenkkarit
- leirimaksu 10 e tai 15 e (käteisenä tasarahana). Voit ottaa myös muutaman euron kioskirahaa.
Ilmoittautuminen ja leirimaksu:
Ilmoittaudu viimeistään ti 22.6. Tuomas Väinälle sähköpostitse osoitteeseen tuomas.vaina@kankaanpaa.fi.
Tiedustelut myös puhelimitse numerosta 050 323 3748.
Ilmoittautuessa pitää kertoa leiriläisen nimi, ikä ja mahdolliset ruokavalioasiat, uintitaito sekä huoltajan
yhteystiedot. Ilmoitathan lisäksi, onko leiriläisellä kyyti omasta takaa. Samoin ilmoita, jos teidän autoonne
mahtuisi muita.
Leirimaksu maksetaan leirillä käteisellä seuran omalle ohjaajalle, 5 euroa / päivä (= nuoremmat 10 euroa,
vanhemmat 15 euroa). Maksu sisältää majoituksen, muonituksen ja ohjelman mukaiset harjoitukset.
Tehtäviä aikuisille:
Leirillä on tarjolla tehtäviä myös aikuisille. Tarvitaan kuljettajia harjoituspaikoille, apuohjaajia harjoituksiin
ja apuvoimia keittiölle. Kerrothan siis, jos olet käytettävissä.

