
IDÄN ALUEELLINEN LEIRI JA ALUETAPAAMINEN 

to 23.8. – su 26.8. 

SYNSIÖN LEIRIKESKUS, Synsiöntie 56, 51380 Kangasniemi. 

Tervetuloa viettämään selvästi parem-

paa pitkää viikonloppua Kangasniemen 

kauniisiin maisemiin! 

Ohjelma elää vielä, mutta ohessa kar-

kea runko siitä, mitä leiri tulee pitä-

mään sisällään. 

Matkassa ollaan omatoimisesti eli 

ruuat yms. ”perustouhut” tehdään yh-

dessä, porukalla. 

 

Synsiön leirikeskus tarjoaa luonnonrauhaa, kuitenkin ollaan lähellä Kangasniemen keskustaa. Ma-
joitusta on monenlaista: päärakennuksessa on sänkypaikkoja noin 10:lle, kesäaitoissa ainakin toinen 
mokoma, rantasaunalla laveri+patja –yhdistelmällä noin kuudelle, laavu kahdelle… Omalle teltalle-
kin löytynee tarvittaessa paikka. Ainakin 25-30 makuupaikkaa siis löytyy. Yhden hengen huoneita tai 
muita erityistoiveita ei voida toteuttaa. Sisävessoja on pari, lisäksi perinteinen PuuCee. Vettä on 
rantaan asti ja Synsiöjärvestä kuulemma nousee ainakin kuhaa. Kalamiehet hoitavat tarvittavat luvat 
ja välineet itse, vene löytyy talon puolesta.  

Tontille saa saapua torstaina 23.8. klo 15 alkaen (Huom!) ja kotimatka alkaa sunnuntaina 26.8. noin 
klo 12.00. 

Koko reissun mukana oleville hinta on 25 euroa/nuppi sisältäen ohjelman mukaiset ruuat 
(ekstrayöpalat yms. tarpeet omin eväin!) ja majoituksen omin liinavaattein/makuupussein. Leirillä 
syömme yhden tanakamman pääateria päivässä. Lyhyemmissä osallistumisissa rukataan hintaa mu-
kanaoloajan mukaan. Maksu suoritetaan joko käteisellä paikan päällä tai laskuttamalla A-kiltaa ta-
pahtuman jälkeen. Aluetapaamiseen maksetaan matkatuki normaalin käytännön mukaan. 

Mukaan tarvitset: Omat lakanat/makuupussi ja pyyhe + saunavarusteet. Sään mukaista vaatetta, 
sisätossut/villasukat. Tasku-/otsalamppu. Henk. koht. lääkkeet. Avointa mieltä ja huumoria. Lisäksi 
viihdykettä tms. mitä tarpeelliseksi katsot. Eikä haittaa vaikka olisi jokin pieni ohjelmanumero yhtei-
sesti tehtäväksi vaikkapa illan iloksi.  

Sitovat ilmoittautumiset A-killoittain Aulikille: aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi 15.8. mennessä. 
Ilmoittamatta poisjääneet laskutetaan A-killalta todellisten kustannusten mukaan. Toteutuminen 
edellyttää vähintään 12 osallistujaa. 

 

Itsestään selväähän on, että tapahtuma on päihteetön! 

mailto:aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi


ALUSTAVA RUNKO, muutoksia ja tarkennuksia tulee. Tarkempi ohjelma julkaistaan elokuussa vii-

kolla 33. 

 

TORSTAI 23.8. ”Tutustumista ja toipumista” 

15.00 Pelipaikoille voi saapua 

 Kahvia ja nälän siirrintä 

 Tutustumis- /lämmittelyjuttuja 

 Päivällistä 

 Toipumista 

 Saunaa 

 iltapalaa ja yhdessäoloa 

 

PERJANTAI 24.8. ”Puuhaa ja touhua” 

 Aamupalaa 

Aktiviteettia sisällä tahi pihalla. 

Mahdollisia paikallisia tutustujia. 

 Välipalaa 

Lepoa/ tutustumista paikkakun-

taan tms. 

 Aktiviteettia sisällä tahi pihalla 

 Päivällistä 

 Saunaa 

 iltapalaa ja yhdessäoloa 

 

 

 

 

 

LAUANTAI 25.8. ”Aluetapaaminen” 

 Aamupalaa 

Tietomestaruuskisan alkukar-

sinta 

Välipalaa 

Aluetapaaminen: mm. A-kiltojen 

kuulumiset, alueen vuosi 2019, 

hallitusedustajien valinta (Anneli 

ja Hannuhan ilmoittivat jo alku-

vuodesta, etteivät ole käytettä-

vissä). Ajankohtaisia asioita jne. 

Päivällistä 

 Saunaa 

 iltapalaa ja yhdessäoloa 

 

SUNNUNTAI 26.8. ”Kaikki loppuu aikanaan” 

 Aamupalaa 

 Ideapaja 

 Siivousta 

 Lounasta 

 Kotimatkalle noin klo 12.00 

 

 

 

   

 

 


