
SOININ SEURAKUNNAN LEIRIKESKUS 

- Soinissa Lauttosen rannalla, osoite Lauttotie 38, 63800 Soini 

- Seinäjoelta 80 km, Jyväskylästä 125 km, Vaasasta 160 km,                                                      

Tampereelta 195 km, pääkaupunkiseudulta 360 km 

Leirikeskuksessa 

- kolme majoitusmökkiä, joissa kaksi puolta kussakin, 6 x 7 = 42 

vuodepaikkaa, kerrossängyt 

- päärakennus, jossa tilava luokkatila/ruokasali, keittiö, kaksi 

yhden hengen huonetta, toimistohuone 

- puulämmitteinen rantasauna suihkuineen, takkahuone 

- huoltorakennus, jossa wc:t, suihkut ja yksi yhden hengen huone 

- kaksi nuotiopaikkaa, joista toinen tukevin penkein, toinen 

alkeellisempi ihan järven rannassa 

- beach volley –kenttä 

- erähenkinen leirikeskus on luonnon helmassa ja käytössä vain kesäisin. Tilat ovat vanhat, mutta 

hyvässä kunnossa. Mökeissä, päärakennuksessa sekä huoltorakennuksessa on sähkölämmitys. 

Kävelymatkan etäisyydellä 

- Arpaisten patikkareitti kulkee leirikeskuksen ohi, kunnan uimaranta 200 m, urheilukenttä 1,5 km, 

kuntakeskus 2 km, kirkko 2,5 km, 18-väyläinen frisbeegolf-rata 3 km 

Päiväretkikohteita 

- Ähtärissä (50 km) eläinpuisto pandoineen ja kotieläinpihoineen, flow-park, family-golf 

- patikkapäivä maastoruokailuineen; bussikuljetus lähtöpaikalle, patikointi leirikeskukseen, eri 

pituuksia sovittavissa 

- melontaa, sisävesiretkiä 

Hinnat 

- vuorokausihinnat täyshoidolla (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen emäntien laittamana ja 

iltapala omatoimisesti) 30 – 35 euroa/hlö riippuen henkilömäärästä ja leirin kestosta. Omat lakanat 

ja pyyhkeet. Jos leiriin sisältyy retkipäivä, jonka aikana osa ruokailuista tapahtuu muualla, tämä 

huomioidaan hinnassa. Rantasauna on vapaasti käytettävissä leirin ajan. 

- leirikeskusta on myös mahdollista vuokrata pelkästään yöpymiseen, jolloin käytössä on esimerkiksi 

vain majoitusmökit ja rantasauna, tilaaja huolehtii loppusiivouksesta, tällöin vuorokausihinta on 

noin 200 euroa (sis. alv. 24%) 

- kannattaa pyytää tarjousta omien tarpeiden mukaan! 

Kuljetukset 

- Soinissa on kaksi bussifirmaa, jotka tarjoavat kuljetuksia kilpailukykyiseen hintaan, onpa sitten kyse 

leirille kuljetuksista tai päiväretkien kyydeistä 

Tiedustelut ja varaukset: 

Pasi Kilpeläinen, kirkkoherra, Soinin seurakunta, 040 547 5470, pasi.kilpelainen(at)evl.fi 

- autan mielelläni myös kuljetusten ja päiväretkien suunnittelussa 

 



Lisää kuvia seuraavalla sivulla. 
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 Nuotiopaikka rannassa   Luokka ja ruokasali 

   
Huoltorakennus ja nuotiopaikka   Lipunlasku 
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