
Perheleiri lähestyy!! Tervetuloa mukaan 

kaikki uudet ja vanhat, lapset, nuoret ja 

aikuiset! 

 

PAIKKA:  

 

Paikkana perheleirille on tänä kesänä jälleen Penttalan tila, Nakkilassa, Ingrid ja Erkki Airikkalan isännöimä 

vanha tila. Siellä mahtuu yöpymään ainakin 20 henkeä.   Osa pääsee omiin huoneisiin vanhaan navettaan ja 

osalle väestä on tarjolla yhteismajoitustiloja pienissä ryhmissä vanhassa vilja-aitassa jne.  Omille teltoille on 

myös tilaa melkein rajattomasti.   

Tilalla on navetan ylisillä sali, joka taipuu kirkkosaliksi ja vaikka teatteriksi leiriväelle. 

Olosuhteista, majoituksesta ja matkaohjeista:                                                                                                        

Erkki Airikkala 044 5338115, erkki.airikkala@kolumbus .fi 

 

 

AIKA: 

Ajankohta on juhannusviikko ma-pe 20-24.6. Saapuminen paikalle maanantaina 20.06 iltapäivällä: keitto on 

kuumana klo 15-17 ja yhteinen aloitus on klo 18, jolloin sovitaan viikon ohjelmasta, jaetaan keittiövuoroja, 

lauletaan, soitetaan ehkä instrumentteja (joita mielellään saa ottaa mukaan kaikkien iloksi). Kotiinlähtö 

perjantaina 24.06. keskipäivän brunssin ja siivouksen jälkeen. 



 

LEIRIN OHJELMASTA:  

Leirin ohjelma on väljä, joten keskikesän ihmettelylle, leikille, musisoinnille ja keskusteluille jää hyvin aikaa. 

Viime perheleirillä eläydyttiin Lallin ja piispa Henrikin kohtaloihin: heidän kohtaloidensa ymmärtämistä 

jatketaan myös tänä kesänä ehkä eri lähestymiskeinoin. Leirillä on mahdollista osallistua myös Juhannuksen 

kuvatarkasteluun ja jos innostusta pilvien, lampaiden, kasvien piirtämiseen, niin paperia ja kyniä on tarjolla. 

Ja aina voidaan isäntäväkeä auttaa lampaiden ja kanojen ruokkimisella. Uimassa käydään lähellä virtaavalla 

Kokemäen-joella. Pekalla on mukanaan haitari. 

Ehkä voimme esittää leirin päätteeksi torstaina juhannusaaton juhlassa jotain uutta leirillä syntynyttä.   

Keskiviikkona lähdetään keskikesän huippuretkelle Porin Kirjurinluodolle! 

Perheleirin ohjelma tarkentuu vielä lähempänä, kun osallistujajoukko alkaa hahmottua. 

Koska paikalla on isäntäväen lisäksi pappeja kaksin kappalein, Pekka Asikainen ja Martti Hyry, on 

mahdollista hiljentyä iltahartauteen päivän päätteeksi. Ihmisen vihkitoimitus vietetään aamuisin klo 8.00.  

Juhannuspäivänä 24.6. on myös lastenkirkko klo 9.30 ja Ihmisen vihkitoimitus klo 10. 

 

RUOKAILUT: 

Paikalla on tilat, tekijät ja tykötarpeet isonkin joukon ruokailuun. Yhteiseen keittiöön voi tuoda esim. oman 

(tai naapurin) puutarhan tuotoksia, itse leivottua leipää, pullaa jne. ja keittiövuoroon voi ilmoittautua, 

vaikka tekemään bravuuriherkkuaan ja keittämään aamupuuroa. 

 

KUSTANNUKSET: 

Leirin kustannus (majoitus ja ruokailut) per nuppi on noin 90 euroa (joka tapauksessa kustannusten takia ei 

kenenkään ole syytä jäädä leiriltä pois, esim. viime vuonna toinen maksoi 50 ja toinen 120 euroa). Lapset 

mukaan ilmaiseksi. 

 

Ilmoittautumiset: 

Ilmoittautuminen Martti Hyrylle, puh. 050 323 9590 tai  marttiahyry@gmail.com  hyvissä ajoin, viimeistään 

kuitenkin 19.6!   

 

Lämpimästi tervetuloa!  
 

 

   


