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Talvinen tervehdys Joensuusta!

Olet ilmoittautunut kristinoppileirille Valamon luostariin 10.-16.6.2018, tervetuloa!
Tässä kirjeessä saat hieman ennakkotietoja tulevasta leiristä. Tarkempia tietoja mm. siitä, mitä leirille 
tarvitaan mukaan ja mitkä asiat on hyvä jättää kotiin, löytyy varsinaisesta leirikirjeestä, joka postitetaan 
huhtikuun lopulla. 

Kristinoppileirin tarkoitus

Kristinoppileirin tarkoituksena on syventää tietojasi ja kokemuksiasi ortodoksisesta uskosta, 
elämäntavasta ja perinteestä. Leirillä osallistumme jumalanpalveluksiin ja opiskelemme asioita 
käytännössä ja oppitunneilla. Leiriohjelmassa on tietysti tämän lisäksi paljon muutakin: uusiin ystäviin 
tutustumista, ulkoilua, yhdessäoloa, pelejä, saunomista, uimista, nuotioiltoja...

Tutustu omaan seurakuntaasi

Tämän kirjeen ohessa lähetetään ns. kriparipassi. Tarkoituksena on, että ennen leirin alkua käyt 
tutustumassa kotiseurakuntasi jumalanpalveluksiin, muuhun toimintaan ja samalla henkilökuntaankin. 
Kirkossa käynnit voi ajoittaa esimerkiksi siten, että yksi käynti olisi suuren paaston tai suuren viikon 
aikana (12.2.-31.3.) ja yksi pääsiäiskaudella (1.4.-9.5.). Näin pääset osallistumaan erityyppisiin 
kirkkovuoden jumalanpalveluksiin.
Suosittelemme osallistumista myös muuhun seurakunnassa järjestettävään toimintaan, erityisesti 
nuorisotoimintaan. Muiksi tapahtumiksi passiin sopivat esimerkiksi seurakunnassa järjestettävät luennot,
kerhot, teemapäivät...

Ota kriparipassi mukaan ja pyydä palveluksen tai tapahtuman jälkeen siihen papin, kanttorin tai muun 
seurakunnan työntekijän kuittaus. Passi palautetaan leirinjohtajalle leirin alkaessa.
Valmistaudu lisäksi kertomaan leirillä lyhyesti omasta seurakunnastasi tai kotikirkostasi muutamalla 
sanalla. Voit halutessasi varata mukaan myös kuvia.

Leirin alkaminen ja päättyminen

Leirin ohjelma alkaa sunnuntaina 10.6. klo 18. Valamon luostariin voi saapua jo aiemminkin, 
majoitushuoneiden avaimia luovutetaan viimeistään klo 16 alkaen. ONL ei järjestä kuljetusta Valamoon,
mutta omasta seurakunnasta kannattaa tiedustella yhteiskyytiä.

Leiri päättyy lauantaina 16.6. ja silloin perheenjäsenet, kummit, sukulaiset ja ystävät ovat tervetulleita 
osallistumaan liturgiaan Valamon luostarin pääkirkkoon klo 9 alkaen. Liturgian jälkeen on ruokailu 
luostarin Trapesassa ja yhteinen leirin päätösjuhla kulttuurikeskuksen salissa. Leirin ohjelma loppuu 
kello 13.30 mennessä. Vieraiden määrää ei ole rajoitettu, mutta keväämmällä kyselemme arviota 
päätöspäivän vierasmäärästä, jotta Trapesassa osataan varata ruokaa riittävästi. Leiriläisille päätöspäivän 
ruokailu kuuluu leirimaksuun, vieraat lunastavat ruokalippunsa luostarin receptionista.
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Leirin turvallisuus

Leirillä noudatetaan turvallisuusohjeita, jotka perustuvat Kuluttajaviraston antamiin ohjeisiin. 
Turvallisuusohjeiden tavoitteena on turvallinen leiri, sekä onnettomuuksien ja tapaturmien 
ennaltaehkäisy. Tapaturmien varalta leiriläiset on vakuutettu suppealla vakuutuksella. Tupakointi ja muut
päihteet ovat leirillä lain mukaisesti kokonaan kiellettyjä. Myös luostarin säännöt kieltävät tupakoinnin 
luostarin alueella. Tähän on hyvä asennoitua jo ennen leirin alkua.

Ilmoittautumislomake

Huoltajaa ja leiriläistä pyydetään täyttämään oheinen turvallisuus- ja tietolomake ja palauttamaan se 
oheisessa kirjekuoressa ONL:n toimistoon mahdollisimman pian. Ilmoitathan ensi tilassa jos et olekaan 
tulossa tälle leirille.

Lomakkeen avulla leirin johtaja kerää tietoja leiriläisten leirielämään liittyvistä asioista mm. allergioista, 
erityisruokavalioista, uimataidosta, terveydentilasta ja oppimisvaikeuksista. Näin pyrimme huomioimaan
jokaisen leiriläisen mahdollisimman hyvin. Lomakkeet käsitellään luottamuksellisesti ja hävitetään 
vuoden sisällä leirin päättymisestä. Lomakkeelle voit myös kirjata toiveita leiriin liittyen (esim. toiveen 
huonekaverista). 

Osallistumismaksu

Kristinoppileirin osallistumismaksu on 365 euroa. Se sisältää majoituksen, ruokailut, leiriohjelman ja 
suppean tapaturmavakuutuksen. Osallistumismaksu laskutetaan huhtikuun lopulla tietolomakkeessa 
olevan maksajatiedon mukaan. Tämän vuoksi kannattaa jo nyt kysyä omasta seurakunnasta, osallistuuko
se leirin kustannuksiin. Ota yhteyttä mikäli haluat keskustella esimerkiksi leirimaksun maksuaikataulusta.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Vastaan mielelläni leiriä koskeviin kysymyksiin.
Kannattaa käydä tutustumassa ONL:n nettisivuihin www.onl.fi. Sivuilta löytyy paljon tietoa ONL:n 
toiminnasta. Valamon luostarin nettisivut löytyvät osoitteesta www.valamo.fi. Paljon tietoa 
ortodoksisuudesta löytyy myös osoitteista www.ort.fi ja www.ortodoksi.net.

Valoisaa Pääsiäisen odotusta!

Annakaisa Leussu

Järjestösihteeri, leirinjohtaja
040 6858854, annakaisa.leussu@ort.fi
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