
Partis-
leiri 

4.8.-7.8.2022 
Nuorisokeskus Marttinen, 

Herrasentie 16, 34800 Virrat 

www.marttinen.fi 

Kaikki mukaan leirille 

viettämään partismaisen 

vauhdikas viikonloppu! 

Majoittuminen mökeissä, 

joissa on 3-4 kpl 2 hengen 

makuuhuonetta, 2 wc:tä, 

sauna sekä tupakeittiö 

järvinäköalalla. 

Mökeissä on myös langaton 

internet-yhteys. 

Omat liinavaatteet ja pyyhkeet 

mukaan! 

Luvassa on mukavaa yhdessäoloa, 

grillausta sekä muuta partismai-

sen hauskaa puuhaa. 

Tarkempi ohjelma julkaistaan 

myöhemmin, laita seurantaan 

Suomen Partacolliet ry:n kotisivut 

sekä Facebook-sivu! 

Leirin hinnat: 
KOKO LEIRI (3yötä) 210€ (jäsen) / 250€ (ei-jäsen) 
sis. aamiaiset, lounaat, päivälliset sekä iltapalan (ei to) 

2 YÖTÄ 160€ (jäsen) / 200€ (ei-jäsen) 
sis. 2x aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala (ei to), lisäruokailu 10,50€/ateria 

1 YÖ 80€ (jäsen) / 100€ (ei-jäsen) 
sis. 1x aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala (ei to), lisäruokailu 10,50€/ateria 

PÄIVÄKÄVIJÄ 50€ (jäsen) / 60€ (ei-jäsen) 
hinta sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen 

ASUNTOAUTO/-VAUNUPAIKKA 

40€/vrk (jäsen) / 45€/vrk (ei-jäsen) 
(+ruokailu 28,90€/vrk/hlö aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala +7,90€) 

Majoittuminen 1 hengen huoneessa, lisähinta 20€/vrk 

4-12 vuotiaat lapset puoleen hintaan! 

Pidätämme oikeudet muutoksiin 



Nuorisokeskus 
Marttinen 

Herrasentie 16 

34800 Virrat 

Nuorisokeskus Marttinen sijaitsee Marttisen lomasaaressa. 

Saari tarjoaa monenlaista aktiviteettia, leirin aikana on mahdol-

lista vuokrata niin sup-lautoja, kanootteja kuin sähkö-

fatbikejakin. Myös kesäkioski on avoinna leiriajankohtana. 

Saaressa on lintutorni sekä helppokul-

kuinen noin 1 km mittainen luontopolku, 

kartan ja polulle sijoitetut tehtävät saa 

vastaanotosta. Frisbeegolffareille saareen 

on tehty 12 korin rata sekä MOBO rata 

(älypuhelimeen ladattava suunnistusso-

vellus). Uimarantakin löytyy sekä lapsille 

leikkipaikka ja pelejä. 

Boulderointiradalle tarvitaan ennakkova-

raus, yläköysirata on avoinna vain ohja-

tuille ryhmille. 

Saaressa sijaitsee myös Virtain perinne-

kylä. 

Saari tarjoaa Partisleirin ohjelman lisäksi paljon muutakin aktiviteettia, 

joten puuhaa löytyy jokaiselle, ihan koko perheelle! 

Tervetuloa mukaan koko perheen voimin! 

1. Päärakennus 

2. Vanha Pappila 

3. Antintalo 

4. Hirsihuvilahuoneistot 

5. Nuorisohotellit I, II, III 

6. Leirintäalue & kota 

7. Sauna & kokoustilat 

8. Kappeli 

9. Ympäristökoulu Kuukkeli 

10. Työväentalo 

11. Kesäkioski 

12. Lintutorni 

13. Yläköysirata 

14. Laavu 

15. Jousiammuntakatos 

16. Luontopolku 

17. Mikontalo 

18. Taidetalo, Reetantupa 

19. Sotaveteraanimuseo 

20. Hollitalli, Riihi, Tuulimylly 

21. Viljamakasiini, Sepän paja 

22. Talomuseo, Kanavamuseo 

23. Metsäkämppämuseo 

24. Kenttälinnoitusalue 


