
Seurojen yhteinen nuorten kevätleiri 6.–7.5.2022 

Leirikutsu 

Ikaalisten Nousevan-Voiman, Kyrös-Rastin ja Kankaanpään Suunnistajien nuorten kevätharjoitusleiri 

järjestetään 6.–7.5.2022. 

Leiri on tarkoitettu seurojen vanhemmille junioriryhmille, joilla on jo aiemmilta vuosilta harjoitus- ja 

kilpailukokemusta. Kerätään suunnistustaitoja alkaneen kauden kilpailuihin. 

 

Leiripaikka: Nisun metsästysmaja, Väinänperäntie 36, 39310 Viljakkala (kunta: Ylöjärvi).  

Harjoitukset: Nouskin kartoilla Ikaalisten keskustassa ja Nisunperän lähialueilla. 

Leirin alustava ohjelma: 

Perjantai 6.5.  

- klo 17.15 lähtö Kankaanpäästä linja-autoaseman yläparkista 

- klo 18.00 leirin aloitus Ikaalisissa, yläkoulun ns. alaparkkipaikka (Pärkönkatu 1, Ikaalinen) 

- sprinttiharjoitus Ikaalisten keskustan kartalla 

- siirtyminen Nisunperälle ja majoittuminen metsästysmajalle 

- illan toinen harjoitus Särkijärven kartalla oman valinnan mukaan joko valoisalla tai pimeällä 

- sauna, iltapala, illan harjoitusten purku 

 

Lauantai 7.5.  

- herätys 8.00 

- aamupala klo 8.30 

- aamupäivän harjoitus, lähtö majoituksesta klo 9.30 

- ruokailu klo 12.00 

- iltapäivän harjoitus, lähtö majoituksesta klo 13.00 

- reilu välipala klo 15.00 

- päivän harjoitusten purku, loppusiivous 

- leirin päätös klo 16.00 

- paluu Kankaanpäähän n. klo 17.15 

 

Majoitus ja muonitus: 

- Lattiamajoitus, omat patjat/telttapatjat ja makuupussi.  

- Perjantaille varaa omaa evästä sprinttiharjoituksen jälkeen nautittavaksi. 

- Muut ruokailut ohjelman mukaan leirin puolesta Nisun majalla. 

- Majoituspaikassa käytössä sauna. Rakennuksessa on kunnallinen vesijohto. 

 

Varusteet: 

- majoitustarvikkeet (makuualusta/patja, makuupussi, tyyny) 

- peseytymisvälineet, pyyhe 

- suunnistusvarustus (sisältäen myös juomapullo, kompassi, Emit-kortti ja karttamuovi) 

- jos aiot yösuunnistaa, ota oma otsalamppu tai ilmoita lainaustarpeesta 

- riittävästi vaihtovaatetta (kelin mukaan myös lämmintä) 

- lenkkarit 

- leirimaksu 10 e (käteisenä tasarahana) 

 

 

 



Ilmoittautuminen ja leirimaksu: 

Ilmoittaudu viimeistään pe 29.4. Tuomas Väinälle sähköpostitse osoitteeseen 

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

Ilmoittautuessa pitää kertoa leiriläisen nimi ja mahdolliset ruokavalioasiat sekä huoltajan yhteystiedot. 

Ilmoitathan lisäksi, onko leiriläisellä kyyti omasta takaa. Samoin ilmoita, jos teidän autoonne mahtuisi 

muita. 

Huom! Leirillä valokuvataan. Kuvia voidaan julkaista esimerkiksi seurojen nettisivuilla ja julkaisuissa. Mikäli 

osallistujan kuvaamiseen liittyy rajoitteita, ilmoita niistä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Leirimaksu maksetaan leirillä käteisellä seuran omalle ohjaajalle, 10 euroa / leiriläinen. Maksu sisältää 

majoituksen, muonituksen ja ohjelman mukaiset harjoitukset. 

Osallistuminen vain osaan harjoituksista: 

On mahdollista osallistua myös vain jompaankumpaan leiripäivään tai yksittäisiin harjoituksiin. Niihin pitää 

ilmoittautua samaan määräpäivään mennessä yllä olevin ohjein (karttojen riittävyyden varmistamiseksi). 

Maksu tällöin 5 e/päivä. (Jos käy vain Ikaalisten keskustan sprintissä, osallistuminen maksuton.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


