
LÄNSI-SUOMEN ALUEEN  

YHTEINEN LEIRI  

SEKÄ ALUETAPAAMINEN 

22.-25.8.2019 Ylistenrannan  

leirikeskus, Sastamala 

(Ylistenrannantie 56, Sastamala) 
 

Tervetuloa viettämään yhteistä päihteetöntä pitkää viikonloppua kesäiseen Sastamalaan! 

Leirin aikana kisaillaan mm. perinteisissä Omituisissa Olympialaisissa, vietetään aikaa yh-

dessä, saunotaan, rentoudutaan… A-kiltojen järjestämät ohjelmanumerot ovat enemmän 

kuin tervetulleita!  
 

Tällä kertaa teemme kaiken itse, eli emäntä ei ole meitä passaamassa, vaan yhdessä hoi-

damme evästä pöytään. Sopii vuoden teemaan: paluu juurille! Päivällinen tulee olemaan 

päivän tukevampi pääateria, lounasaikaan ”siirretään nälkää” esim. salaatilla tai vastaavalla. 
 

Lauantai on varattu Tietomestaruuskisojen karsinnalle ja aluetapaamiselle.  

Leirikeskuksen majoituskapasiteetti on 50 vuodepaikkaa (huom! kerrossänkyjä).  

Yhdenhengen huoneita tai muita erityisjärjestelyjä emme pysty toteuttamaan. Varsinaiset  

vuodepaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

Omavastuuhinta koko leirille on 20 euroa. Päiväkävijät 7 euroa/henkilö. Osa-aikaleiriläiset  

sovitaan erikseen. Maksu suoritetaan paikan päällä käteisellä A-killoittain tai laskuttamalla 

jälkeen päin. Hinta sisältää ohjelman mukaiset ruuat, ohjelman ja majoituksen. Sitovat 

ilmoittautumiset 16.8. mennessä osoitteella aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi.  
 

Ilmoittamatta poisjääneet laskutetaan todellisten kustannusten mukaan A-killoilta.  

Ilmoittaumiseen osallistujan nimi, päiväkävijä vai majoittuja sekä mahdolliset allergiat 

ja/tai erityisruokavaliot. Perusruokavaliot pyritään huomioimaan, haastavampien kohdalla 

sovitaan järjestelyt tapauskohtaisesti. 
 

Mukaan: Sisätossut. Yöpyjille lakanat/makuupussi, saunavarusteet, henk. koht. lääkkeet. 

Riittävästi sään mukaista vaatetusta. 

  

TERVETULOA! 

 

mailto:aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi


ALUSTAVA OHJELMA  

(Muutokset mahdollisia ja todennäköisiä) 

 

 Torstai 22.8. 

14.00 Saapuminen, majoittuminen ja tulokahvit (Huom! Varaus alkaa 14.00!) 

 14.30 Alkumenot: 

  - Tutustumiset ja kuulumiset 

  - Puuhaporukoiden jako 

  - Ulko-/sisäpelejä tms. 

 n. 17.00 Päivällinen 

  Saunat, iltapala, yhdessäoloa  

  Miesten saunan aikana naistenryhmä 

 

 Perjantai 23.8. 

 8.00 Aamupala 

 9.00 Valmistelua päivää varten  

- Toiminnallinen info lähiseudun päihde- ja mt-toimijoille (alk. n. 10) 

- Omituisten omituisten aloittelu 

12.00 Nälän siirrintä  

14.00 Omituiset Olympialaiset 

16.30  Päivällinen 

  Saunat, iltapala, yhdessäoloa  

 

Lauantai 24.8. 

8.00 Aamupala 

10.00 Tietomestaruuskisojen karsinta 

11.30 Nälän siirrintä  



12.30 Aluetapaaminen 

- Ajankohtaiset asiat: hallitusedustaja, järjestökoordinaattori, jaostot, 

tapahtumat yms. 

- Hallitusedustajaehdokkaan valinta: varsinainen ja vara 

- Keskustelua tulevasta varapuheenjohtajavaalista 

- Muut asiat 

17.00 Päivällinen 

 Saunat, iltapala, yhdessäoloa 

 

Sunnuntai 25.8. 

8.00 Aamupala 

9.00 Palautekeskustelu 

10.00 Paikat puhtaiksi 

11.30 Matkaeväs 

13.00 Viimeistään pois 

 

Lisäksi sopivissa koloissa keräämme Sporttivarttirasteja, hörpimme #ainakahvia ja 

touhuamme muutenkin!  

Tuu mukaan! 

 

 


