
P
artaharjun suurleireillä on pitkät perinteet. Suurlei-

rejä on järjestetty Partaharjulla, Pieksämäellä neljän 
vuoden välein jo vuodesta 1951 alkaen, ensin 

poikaleireinä, myöhemmin tyttöjen ja poikien yhteisinä 
leireinä ja – nyt – 18. leiri on tarkoitettu kaikenikäisille.

Leiri rakentuu erilaisista kylistä. Hiippakuntien kylissä 
– Oulun Savula, Lapuan Kumpula, Turun arkkihiippakun-

nan ja Tampereen Harjula, Kuopion ja Mikkelin Järvelä 
– telttailevat lähinnä 10–14-vuotiaat leiriläiset. Uutuu-

tena rakennamme nyt kahta muuta kylää: nuortenleirin 
Kivilää  perheleirin Perhelää!

  

  Pisaran 
  perheleiri

Kutsumme perheleirille erityisesti alle 9-vuotiaita lapsia 
perheineen, vanhempineen, mummuineen, pappoineen 
ja/tai vaikkapa kummien kanssa. Majoitus tapahtuu 
omissa teltoissa Perhelän kylässä. Perheleirille voi saapua 
myös asuntovaunulla tai -autolla. Perheleirille voi osallis-

tua myös vain viikonlopun ajaksi.
Pidämme tärkeänä, että leirillä perheillä on aikaa ja 

mahdollisuuksia puuhastella yhdessä. Ohjelmaa raken-

netaan monipuolisesti ja toisaalta tilaa antavasti. Päivät 
täyttyvät monipuolisesta tekemisestä, askartelusta, 
liikunnasta, musiikista, pienistä ja suurista iltanuotioista. 
Ohjelmassa hyödynnämme Partaharjun mahtavaa maas-

toa ja paikkoja: Ristikiven kirkkoa, esteetöntä luontopol-
kua, kotaa, Salvosen vettä! 

Aikuisille tarjotaan myös muutamia omia ohjelma- ja 
luentotuokioita, muun muassa vanhemmuuden palikoista 
sekä tietoa pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn liitty-

västä PIKI-hankkeesta.
Leirille tulevat lapset ovat huoltajiensa, vanhempiensa, 

kummiensa, mummiensa ja vaariensa vastuulla. Mukaan 
Perhelään on tulossa nuoria isosiksi ja leikkikavereiksi – 

siis apukäsiksi.

Miten mukaan?
• Mainosta ja mahdollista! Katso suurleirin sivuilta 
www.pisaraleiri.fi valmista materiaalia, jota voisit käyttää 
seurakunnan ryhmien informoinnissa. Ohjaa perheitä 
myös tälle sivustolle.

•  Innosta ja innostu! Luonto ja telttaleirit, isot iltanuo-

tiot ja 2000 muuta lasta ovat isoja elämyksiä. Voisiko 
tämä olla ensi kesän perheleirinne?

•  Muuta mutkatonta: Monesta seurakunnasta tullaan 
10–14-vuotiaiden leirille seurakunnan työntekijöiden 
kanssa. Tässä kohtaa voi tehdä yhteistyötä esimerkik-

si kuljetusten sopimisten kanssa tai ilmoittautumisten 
kanssa.  Huomaa myös, että perheleirille voi ilmoittautua 
myös itsenäisesti (perhe ilmoittaa itse itsensä) ja perhe-

leirille ei tarvitse lähteä itse seurakunnan työntekijänä tai 
lastenohjaajana mukaan.

Käännä! 
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E
lokuisena torstaina perheleirin suunnitteluryhmäm-

me kokoontui Partaharjun auringonpaisteeseen, 
honkien huminaan, raikkaan puhtaisiin tuuliin 

Salvosen rannalle. Kuljimme läpi maastojen, kävimme 
maailman korkeimmassa kirkossa – Ristikiven kirkossa, 
istuimme tyhjällä isolla nuotiopaikalla ja suunnittelimme 
ensi kesää.

Mukaan on tulossa ainakin: nikkarointia, Päkää ja Pul-
mua, rauhanviirejä, tanssia, pelejä, uintia, vesiliukumäki, 
iltanuotioita, Pekka Laukkarinen  sekä Juhan (allergi-
sillekin sopiva) koira, Eleonoran lapsikuoro avajaisiin,  
Maaretin askartelulaatikot, Minnan luennot vanhem-

muuden palikoista, Tytin tuottamaa ohjelmaa viereisessä 
Purolan kylässä vähän isommille perheleiriläisille, Marin 
muskareita sekä myös Godly Play -kerrontaa, lattiakuvia, 
draamaa ja paljon muuta kirvaa yhteistä tekemistä!

Pisara-suurleirin perheleirin ohjelman suunnittelijat starttasivat täysillä ohjelmantekoon Partaharjun leirikylän maisemissa. 
Vas. Tytti Friberg, Eleonora Printz, Juha Pitkä, Minna Tuominen, Maaret Hirvensalo ja Mari Torri-Tuominen. 

Perheleirin johtajana toimii Juha Pitkä Tuusulasta, hän 
on myös suunnitteluryhmämme puheenjohtaja. Juhan 
kanssa perheleirin ohjelmaa suunnittelevat Maaret 

Hirvensalo Vantaan Tikkurilan seurakunnasta, Minna 

Tuominen Kirkkohallituksesta, Eleonora Printz Parka-

non seurakunnasta ja Tytti Friberg Helsingin Kallion 
seurakunnasta sekä  Mari Torri-Tuominen perheleiristä 

vastaavana Nuori kirkko ry:n työntekijänä. 

Oi, odotan jo niin ensi kesää!

Yhteistyöterveisin 

Mari Torri-Tuominen 
mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi
050 585 1071

Käännä!


