Kaikkien aikojen telttaleiri lapsille ja heidän perheilleen, tytöille ja pojille
sekä nuorille Partaharjun leirikylässä Pieksämäellä 24.–29.7.2019
Tule tekemään unohtumattomia leirimuistoja yhdessä lasten ja
nuorten kanssa! Partaharjulla on järjestetty tyttöjen ja poikien
suurleirejä yli puoli vuosisataa. Ensimmäistä kertaa suurleiriä
rakennetaan kaiken ikäisille.

MIKÄ?

KENELLE?

Pisara on telttaleiri, jolle odotetaan
2000 osallistujaa. Joka neljäs vuosi
järjestettävää suurleiriä rakennetaan
yhdessä lasten, nuorten, perheiden,
laajan vapaaehtoisverkoston ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pisara-suurleiri muodostuu junnuleiristä 10–14-vuotiaille tytöille ja pojille
ohjaajineen, perheleiristä 0–9-vuotiaille lapsille vanhempien, kummin tai
isovanhempien seurassa ja nuorten
leiristä 15 vuotta täyttäneille nuorille
ja nuorille aikuisille.

Pisara-suurleiri muodostuu kuudesta
erillisestä telttakylästä sekä keskusleiristä. Jokaisessa telttakylässä on
kiinteät katsomot, esiintymislavat,
keittiö- ja ruokailukatokset, sähkö- ja
vesivedot sekä saniteettitilat.
Keskusleiristä löytyy lämminvesisuihkut ja uimaranta leiriläisten käyttöön.
Leirialueella on myös yli 2000 hengen
amfiteatterinomainen iltanuotiopaikka
ja urheilukenttä. Partaharjun leirikylän
sydän on maailman korkein kirkko,
Ristikiven kirkko.

Kotimaisten osallistujien lisäksi leirille
odotetaan ulkomaalaisia vieraita.
Erittäin tervetulleita ovat myös seurakuntien kutsumat ystävyysseurakuntien leiriläiset.

MISSÄ?
Partaharju sijaitsee Pieksämäellä,
nimensä mukaisesti harjulla. Salvosen rannoille ja upeille mäntyharjuille
levittyvä luonnonkaunis Partaharju
on maankuulu ja laadukas leirikylä.

MITÄ?

KIOSKISTA,
LEIRIMUISTOJA EI OSTETA
YHDESSÄ!
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Luvassa on kuusi ikimuistoista leiripäivää. Yhdessä tehden koemme iloa,
kohtaamme pyhän ja rakennamme
rauhaa. Päivät täyttyvät monipuolisesta tekemisestä, askartelusta, liikunnasta, musiikista, pienistä ja suurista
iltanuotioista ja yöt teltassa nukkuen.

OTA @PISARALEIRI
RAMISSA!
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WWW.PISARALEIRI.F
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Pisara-suurleirin hinta: 130 € osallistuja ja sisarhinta 120 €.
Perheleirialennus: 3–9-vuotiaat 65 € ja alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Perheleirille voi osallistua myös perjantaista
sunnuntaihin puoleen hintaan. Perheleiriläisille myös
asuntovaunupaikkoja á 25 €.
Leirin osallistumismaksu laskutetaan ilmoittautumisajan
päätyttyä.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset osoitteessa: www.pisaraleiri.fi
Seurakuntaryhmien ennakkoilmoittautumiset 31.3.2019
mennessä ja muutokset ennakkoilmoittautumisiin 17.5.2019
mennessä. Nuorten leirille ja perheleirille voi ilmoittautua
myös ilman seurakuntaryhmää. Ilmoittautuminen 17.5.2019
mennessä. Mikäli seurakunnasta on tulossa nuorten leirille
ryhmä, on 10 alaikäistä leiriläistä kohden oltava yksi
täysi-ikäinen.

JÄRJESTÄJÄT
Leirin pääjärjestäjänä toimii Nuori kirkko ry. Monipuolista
ohjelmaa rakennetaan yhdessä Nuoren kirkon piirien,
Kirkon kasvatus ja perheasiain yksikön, hiippakuntien ja
paikallisseurakuntien, Suomen Lähetysseuran ja Kirkon
Ulkomaanavun Changemaker-verkoston kanssa.

LISÄTIETOJA
www.pisaraleiri.fi
Pisara-suurleirin projektipäällikkö Maara Kosonen,
maara.kosonen@nuorikirkko.fi, 0400 541 957
Nuorten leiri: nuorisosihteeri Tarja Liljendahl,
tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi, 0400 279 376
Perheleiri: kouluttaja Mari Torri-Tuominen,
mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi, 050 5851 071

LEIRIN OHJELMA
Leirin ohjelma rakennetaan kevään ja syksyn 2018 aikana.
Voit liittyä suunnittelijoihin käymällä aiheesta keskustelua
Suurleirin suunnittelijat Facebook-sivulla tai laittamalla
viestiä edellä mainituille yhdyshenkilöille.
Leiri käynnistyy keskiviikkona 24.7. Leiriläiset saapuvat
klo 12–16, jonka jälkeen alkaa telttojen pystytys ja muu
leirialueiden rakentelu. Ensimmäiseen leiripäivään kuuluu
myös kaikille yhteinen iltanuotio.
Keskiviikosta sunnuntaihin vietämme varsinaisia leiripäiviä. Klo 8.30–22.30 on ohjelmaa leirikikylissä, suurella
iltanuotiolla, Ristikiven kirkossa ja Salvosen rannoilla.
Sunnuntaina 28.7. vietämme yhteistä kirkkohetkeä ja
kokoonnumme illalla juhlimaan yhdessä ennen kotiin
lähtöä.
Leiri päättyy maanantaina 29.7. klo 10 alkavaan matkaan
siunaamiseen ja lippujen laskuun leirikylissä.
PISARA ON TYTTÖ- JA POIKATYÖN
100-VUOTISJUHLAN LASTEN PÄÄTAPAHTUMA

