
 



Perjantai 11.9. 

18.00 Junat Tampereelle 

18.15 Taksit Heinäkalliolle 

18.30 Ilmoittautuminen ja majoittuminen 

19.00 Avajaiset 

20.00 Iltapala 

20.45 Ei mikään meitä erota I 

21.30 Uikkarisauna ja pelailua saunatuvalla 

23.00 Iltahartaus 

00.00 Hiljaisuus 

 

Lauantai 12.9. 

10.00 Brunssi   

10.45 Lectio Divina 

11.00 Ulkopelit pystyyn! 

12.30 Ei mikään meitä erota II  

13.30 Lounas ja kahvi 

15.00 Ei mikään meitä erota III 

16.00 Iltaohjelman valmistelu 

17.00 Päivällinen 

18.00 Ei mikään meitä erota IV 

19.00 Naisten saunavuoro 

20.00 Miesten saunavuoro 

21.00 Iltapala 

21.45 Iltaohjelma 

23.00 Iltahartaus 

00.00 Hiljaisuus 

 

  



Sunnuntai 13.9. 

9.00 Aamupala 

9.45 Aamuhartaus 

10.00 Pelailua 

11.00 Ei mikään meitä erota V 

12.00 Lounas, siivous ja pakkaus 

13.00 Loppugaala 

14.00 Taksit rautatieasemalle 

n. 15.00 Junat lähtevät 

 

Pakkauslista 

□ pussilakana tai makuupussi sekä aluslakana ja tyynyliina 
□ pyyhe ja uikkarit (meillä on uikkarisauna!) 
□ peseytymisvälineet ja lääkkeet 
□ villasukat ja säänmukaista vaatetta 
□ rentoa vaatetta sisälle ja ulos 
□ kengät, joilla pystyy myös juosta 
□ Raamattu ja muistiinpanovälineet 
□ leirimaksu 50 euroa 
□ mahdolliset taksimaksut 5–10 euroa 
□ OSALLISTUJAKORTTI huoltajan allekirjoittamana! 
□ rahaa kioskiin 

 
  



Heissan! 
 
Pitkä koronakevät on pakottanut pitämään välimatkoja. Meitä ei 
kuitenkaan mikään erota, vaan 11.–13.9. (jos Jumala suo) pidämme 
nuortenleirin Heinäkalliolla. Kutsumme leirille myös ensi kesänä 
rippikouluun suuntaavia nuoria, tervetuloa mukaan! 
 
Leirillä on luvassa mahtavaa leiriohjelmaa aina iltaohjelman 
pähkäämisestä uikkarisaunaan ja ulkopeleihin. Ja toki leirillä on 
kiinnostavaa ja syvällistä Raamattuopetusta useampi satsi. 
 
Leiri maksaa 50 euroa / henkilö. Jokainen vastaa itse matkoistaan 
Heinäkalliolle, mutta Tampereen rautatieaseman ja Heinäkallion välille 
voi tuttuun tapaan varata paikan taksista. Se maksaa 5 euroa / suunta (eli 
10 euroa molempiin suuntiin). Taksi lähtee Tampereelta Heinäkalliolle klo 
18.15 eli ole siihen mennessä asemalla. Sunnuntaina taksi lähtee takaisin 
kohti rautatieasemaa leirin loppuessa eli klo 14.00. Ehdit siis hyvin n. klo 
15.00 lähteviin paluujuniin. 
 
Leirille ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Opiston nettisivuilla. 
Ilmoittautumislomake löytyy Opiston kurssikalenterista leirin tietojen 
kohdalta ja tästä kirjeestä. Nettilinkki sulkeutuu 31.8. eli ilmoittaudu 
leirille siihen mennessä. Mikäli nettilomakkeen kanssa on ongelmia, ota 
yhteyttä toimisto@kkro.fi. Tässä lyhyt linkki: http://bit.ly/UHilmo06  
 
Ei siis muuta kuin ilmoittautumaan leirille! 
 
Jumalan rauhan terveisin, 
Tinja | tinja.halunen@uusherays.fi | 045 2722417 
Sami | sami.siltanen@kkro.fi | 050 5737625 
 
P.S. Tinja lomailee elokuun, eli mikäli sulla on kysyttävää leiristä tai jostain 

muusta, niin laita viestiä Samille. 😊 
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