
Puroniemen perheleiri 16. - 20.7.2013 
 
Hienoa, että olet ilmoittautunut Puroniemen perheleirille. Leiri alkaa tiistaina 16.7. klo 12-14 ja päättyy 
lauantaina 20.7. liturgian, ruokailun ja päiväkahvin jälkeen noin klo 15. Mahdollisuus jäädä leirille myös 
la-su 20.-21.7. väliseksi yöksi omalla kustannuksella ilman tukipalveluja. 
 
Leirimaksut (omin vuodevaattein) ovat seuraavat: aikuiselta 100 euroa koko leirin ajalta, 3-14 -vuotias lapsi 
huoltajan mukana 50 euroa  ja alle 3-vuotiaat huoltajan mukana ilmaiseksi. Perhemaksu on korkeintaan 250 
euroa ja päivämaksu 25 euroa, jos osallistut vain osan aikaa. Leirin hinta sisältää majoituksen 2-4 hengen 
huoneissa tai yhteismajoituksessa, täysihoidon (aamupala, lounas, päiväkahvi/mehu, päivällinen, iltapala) ja 
ohjelmat. Maksu tulee olla suoritettuna ennen leirin alkamista kuitenkin viimeistään perjantaina 12.7.2013 
Puroniemen ystävät ry:n tilille FI38 5389 0720 0436 86. Voit kysyä omalta seurakunnaltasi tukea 
leirimaksuun ja ilmoittaa tieto meille, jolloin voimme laskuttaa seurakuntaa suoraan heidän osuudestaan. 
Tällöin perheen ei tarvitse maksaa kuin oma osuutensa. 
 
Ilmoita mahdollinen erikoisruokavaliosi, ruoka-allergiat ja muut mahdollisiet rajoitukset, jotka leirin 
ylläpitäjien tulee tietää. Laktoosi-intolerantikko, ilmoita, käykö Sinulle vähälaktoosinen- vai täytyykö olla 
kokonaan laktoositon ruoka. 
 
Leirin vetäjinä toimivat ja ovat paikalla koko ajan Helena ja Juhani Hänninen sekä Hannu Pyykkönen. 
Mukana on myös oma kanttori ja pappi vierailee leirillä monena päivänä. Perjantai-iltana on mahdollisuus 
myös katumuksen sakramenttiin. Voimme toimittaa myös maallikkopalveluksia leirikappelissa. Lapsien 
ohjaajina on kaksi kokenutta ohjaajaa, jota tulevat leirille ONL:n avustamina. Leirillä on mukana koko ajan 
oma lääkäri. 
 
Varaa leirille sopivat sään mukaiset vaatteet ja maastoon sopivat jalkineet. Älä unohda sadeasuakaan, 
toivottavasti sitä ei kuitenkaan tarvita. Ota mukaan oma aluslakana, pussilakana tai makuupussi, tyynyliina ja 
pyyhe. Tyynyt ja peitot löytyvät leirikeskuksesta ja erillistä korvausta vastaan, 10 euroa, sieltä löytyy myös 
lakanoita. Varaa mukaasi myös kaikki se tarpeellinen henkilökohtainen varustus (hygieniavälineet, lääkkeet, 
matkapuhelin ja sen laturi, jne.), mitä arvelet leirin aikana tarvitsevasi. Älä ota mitään liian arvokasta 
mukaasi leirille, koska siellä ei ole kelvollisia lukittavia kaappeja niitä varten. Leirillä ei ole yleisöpuhelinta, 
mutta käytössä on yhteinen puhelin, johon voi soittaa, mikäli jotain henkilöä ei muuten tavoita. Tämä puhelin 
on aina ns. päivystävällä aikuisella mukaan. Puhelinnumero siihen on: 044 936 0562, mutta älä soita siihen 
turhaan kyselläksesi vain kuulumisia. 
 
Jos tarvitset kuljetusapua, ota yhteys edellä mainittuun päivystäjän puhelimeen. 
 
Perheleirin ohjelma 
 
Tiistain ohjelmaan kuuluu saapuminen leirille, majoittuminen, vedenpyhitys, tilojen siunaaminen ja 
tutustuminen toisiimme sekä ohjaajien ja paikkojen esittely. 
Keskiviikkona aamupäivällä luennoi isä Johannes rakkaudesta ja iltapäivällä nunna Kristoduli nöyryydestä ja 
kärsivällisyydestä. 
Torstaina on retkipäivä ja vapaampaa yhdessäoloa, keskusteluja ja yhteisiä pelejä. 
Perjantaina luennoi aamupäivällä veli Timoteus Valamosta ihmissuhteista ja iltapäivällä isä Sergius 
Colliander osallistumisesta. 
Lauantaina on isä Sergius Collianderin toimittama liturgia ja leirin päätös. 
 
Perheleirin päiväohjelma muodostuu luentojen ja vierailijoiden lisäksi rukoushetkistä, ruokailuista, 
keskusteluista, leikeistä, vapaa-ajasta, saunomisesta ja uimisesta sekä ilta-nuotioista. Tarkempi ohjelma 
julkaistaan päivittäin aamupalan yhteydessä. 
 
Aurinkoisia leiripäiviä! Tervetuloa viettämään yhteistä leiriviikkoa kanssamme! Tapaamaan vanhoja tuttuja 
ja tutustumaan uusiin! 
 


