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Kutsu VOL-leirille 2019 
 

Onnittelut! Sinut on valittu online-rankin 27.5.2019 perusteella VOL-leirille. VOL-leirille 
kokoontuu Suomen 15–16-vuotiaiden suunnistajien parhaimmisto, joten sinulle tarjoutuu 
näin mahdollisuus päästä harjoittelemaan kovatasoisessa porukassa. Leirillä tutustut myös 
eri puolilta Suomea tuleviin saman ikäisiin suunnistajiin. 
 
VOL-leiriviikko sisältää osaavien ohjaajien opastuksella monipuolisia suunnistuksen 
taitoharjoituksia, fyysistä harjoittelua, valmennuksellisia luentoja ja myös testejä.  
Leiriviikosta saat parhaan mahdollisen hyödyn, kun valmistaudut viikkoon huolella ja 
keskityt leirin aikana toteutettaviin harjoituksiin. Leirillä sinulla on mahdollisuus tarkastella 
itseäsi nuorena ihmisenä sekä tavoitteellisena ja pitkäjänteisenä urheilijana. 
 
Tätä leirimahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä, tervetuloa mukaan! 
 

LEIRIPAIKKASI ON 
Vuokatin Urheiluopisto, Opistontie 4, Sotkamon kunnassa, puh. (08) 61 911. 
En svenskspråkig ledare kommer att vara med på lägret för de svenskspråkiga deltagarna.  

 
LEIRIN AJANKOHTA 

Sinun leirisi alkaa maanantaina 17.6.2019 klo 16.00 ja päättyy torstaina 20.6.2019 klo 
13.30. Huom. tulopäivän ensimmäinen ruokailu on päivällinen klo 17.00. Nauti lounas 
tulopäivänä matkalla tai omin eväin. Urheiluopiston ravintolasta on myös mahdollisuus 
ostaa keittolounas hintaan 10,30 € ja ”iso lounas” 13,90 €. 

 
MATKUSTUS 

Jokainen vastaa itse matkoistaan leiripaikalle ja takaisin. Tietoa Vuokatin Urheiluopiston 
sijainnista löydät opiston nettisivuilta www.vuokattisport.fi. Junalla pääset Kajaaniin. 
Kajaanin asemalla on opiston järjestämä tilauslinja-auto klo 15.15, kun etelästä ja 
pohjoisesta tulleet junat ovat saapuneet, joka vie leiriläiset suoraan urheiluopistolle. Leirin 
päätyttyä linja-auto vie leiriläiset klo 15 lähteville junille. Linja-autokyydin hinta on 8 € / 
suunta. Varaa linja-autokuljetus vahvistaessasi osallistumisesi leirille. Linja-auton maksut 
kerätään leiriavauksessa.  
 

OHJELMA 
 Leirin alustava ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. 
 

 
LEIRIN PELISÄÄNNÖT 

Leirillä noudatetaan leiriohjelmaa sekä leirin johtajan ja ohjaajien antamia ohjeita. Leirillä 
käyttäydytään hyvin ja kunnioitetaan sekä muita leiriläisiä että opiston muita vierailijoita. 
Leirillä noudatetaan urheilullista elämäntapaa: syödään terveellisesti, nukutaan yöllä jne. 
SSL:n nuorisotoiminnan leirit ovat päihteettömiä: www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > 
Nuori Suunta > Päihdepelisäännöt. 
 

VARUSTUS 
 Sinun tulee ottaa mukaan ainakin seuraava varustus: 

- herätyskello (kännykkä) 
- suunnistusvarusteet ja -välineet varatarvikkeineen (kengännauhat, laastaria, keinoihoa, 

teippiä, hakaneuloja) 
- emit-kortti, kompassi ja karttamuovi (-muoveja) 
- urheiluvarusteet sisä- ja ulkoliikuntaan 

http://www.vuokattisport.fi/


 

 

 

- juomapullo 
- sykemittari, jos sinulla on sellainen 
- gps-laite, jos sinulla on sellainen 
- sopivat säänmukaiset lämmittelyvaatteet 
- uimapuku tai uimahousut 
- peseytymis- ja hygieniavälineet, laastaria, mahdolliset reseptilääkkeet 
- muistiinpanovälineet 
- lämmintä vaatetta ja vaihtovarusteita oman maun mukaan 
- hurttia huumoria 
HUOM! Opistolla on pyyhe ja liinavaatteet! 

 
OSANOTTOMAKSU  

Leirimaksu on 215 €. Leirimaksu sisältää täysihoidon, leiriohjelman ja materiaalin ma 17.6. 
klo 16 – to 20.6. klo 12.30 väliseltä ajalta. Leiri laskutetaan leirin jälkeen. Lasku lähetetään 
leiriläisen nimellä hänen kotiosoitteeseensa. Mahdollisista laskutusosoitteen muutoksista 
ilmoitus Timo Saariselle. 
 

OSANOTON VARMISTUS 
Varmista osanottosi pe 7.6.2019 klo 12.00 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake 
osoitteessa: www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > Tapahtumat > VOL-leirit.  

  

 TAI avaa ja täytä lomake suoraan osoitteessa: http://bit.ly/VOL19ilmo 

 

 
ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Ennen leiriä sinun tulee tehdä elämänrytmitesti osoitteessa www.kasvaurheilijaksi.fi. 
Rekisteröidy, jos sinulla ei ole tunnuksia ennestään. Kirjaa sivustolle 7 päivän ajalta 
ruokailut, unen määrä ja liikkumisen / harjoittelun määrä ym. mitä sivustolla kysytään. 
Tulosta elämänrytmitestin tulokset ja ota ne mukaan leirille. Jos tulostaminen ei ole 
mahdollista, kirjaa muistiin tärkeimmät asiat testin tuloksesta. 
 
Huom! Ota Kasva Urheilijaksi -palvelun tunnukset mukaasi leirille. 

 

RUOKA-AINEALLERGIAT, SAIRAUDET 
Kirjoita kyselylomakkeelle ruoka-aineallergioistasi sekä sairauksista ja niihin liittyvistä 
lääkityksistä, joista leiriohjaajien on hyvä tietää. Sairauksista voit ilmoittaa myös 
henkilökohtaisesti leirijohtajalle.  
 

LEIRIJOHTAJA 
Leiriä koskevia tiedusteluja voit tehdä suoraan leirijohtajallesi. Hänelle tulee tehdä ilmoitus, 
mikäli sinulle osanoton varmistuksen jälkeen tulee este saapua leirille tai tulet leirille 
myöhässä / lähdet aikaisemmin pois. 

 
Leirijohtaja Tommi Peltonen p.0400-730932, peltonentommi@gmail.com 
 

Leiriterveisin Timo Saarinen 

 
Suomen Suunnistusliitto 
Timo Saarinen 
Valimotie 10, 00380 Helsinki 
puh. 040 5198699  
timo.saarinen@suunnistusliitto.fi 
 


