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Tervetuloa kristinoppileirille Valamon luostariin!
Leiri alkaa sunnuntaina 10.6. Toivottavasti voit saapua luostariin kello 17-18 välillä, jolloin olemme
Sinua vastassa opiston aulassa (oheisessa kartassa rakennus numero 5, sisäänkäynti numerolla merkitystä
päädystä). Saat silloin avaimen huoneeseesi, sekä kurssilaisen nimikortin. Majoitumme opistohotelliin
pääsääntöisesti kahden hengen huoneisiin omin liinavaattein. Huonekaverista ehtii halutessaan vielä
esittää toiveen.
Mikäli saavut muuna aikana, ilmoita siitä allekirjoittaneelle etukäteen. Kartat ja ajo-ohjeet sekä lisätietoa
luostarista ja sen toiminnoista löytyy netistä osoitteesta www.valamo.fi.
Leirin varsinainen ohjelma alkaa kello 18 leiri-infolla opistorakennuksen salissa. Kello 19 alkaen
siunataan leiripaikka ja klo 20 on ensimmäinen leiriin kuuluva yhteinen ruokailu, iltapala. Sen jälkeen
vietetään tutustumisiltaa.
Leirin ohjelmassa on jumalanpalvelusten lisäksi oppitunteja, keskusteluja, askartelua, nuotioiltoja,
saunomista, pelejä ja leikkejä sekä paljon muuta. Leirin aikana jokainen leiriläinen osallistuu katumuksen
sakramenttiin. Tapaamme Valamon luostarin veljestöä ja vierailemme myös Lintulan luostarissa.
Tarkempi ohjelma selviää paikan päällä. Leiriohjelmassa ei ole vierailuiltaa, mutta leirillä saa toki
vierailla. Vierailusta tulee sopia etukäteen leirinjohtajan kanssa.
Leirille on ilmoittautunut 18 leiriläistä ja heitä ohjaa yhteensä 11 ohjaajaa. Lisäksi mukana on 2
armenialaista ohjaajaa osana leirinohjaajavaihtoa, joten osa ohjelmasta käännetään englanniksi (leiriläiset
pärjäävät kuitenkin suomenkielellä mainiosti). Leirinjohtajana toimii allekirjoittanut ja leiripappinamme
on isä Mikko Mentu Saimaan seurakunnasta.
Mitä mukaan leirille?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riittävästi vaatteita joka säälle, myös sadekelille
Hyvät jalkineet, lenkkarit tms.
Lakanat (aluslakana, pussilakana ja tyynyliina)
Pyyhe ja uimapuku
Hammasharja ja -tahna yms. peseytymis- ja hygieniavälineet
Henkilökohtaiset lääkkeet, hyttyskarkotteet, aurinkovoiteet yms.
Muistiinpanovälineet
Pieni kassi tai reppu on kätevä saunareissulla ja retkipäivänä
Raamattu (mikäli kotoa löytyy pienehkö kuljetettavaksi sopiva)
Aiemmin saamasi kriparipassi merkintöineen
Päätöspäiväksi kirkkoon sopivat juhlavaatteet
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•
•
•

Käyttörahaa (jos haluat ostaa matkamuistoja, karkkia, jäätelöä, limpparia tms. luostarin
myymälöistä ja kahviloista)
Jos osaat soittaa jotakin soitinta, voit ottaa sen mukaasi (akustisen, näppärästi kuljetettavan)
Kännykkää voit käyttää yhteisen ohjelman ulkopuolella

Kaikkien vaatteiden tulee sopia luostariympäristöön (olkapäät ja polvet peitossa, ei hellevaatteita,
napapaitoja tms. paljasta pintaa). Leirille eivät kuulu tupakka, alkoholi tai muut huumaavat aineet,
eikä viihde-elektroniikka. Tupakointi on kielletty lain nojalla alaikäisiltä ja lisäksi luostarialueella
kokonaan. Leirillä on tarkoitus viettää aikaa yhdessä ja tutustua uusiin ihmisiin sekä kirkon elämään,
joten viihde-elektroniikalle ei ole käyttöä. Puhelimen voi toki ottaa mukaan, mutta sitä voi käyttää
ainoastaan ohjelman ulkopuolella ja silloinkin niin ettei se häiritse muita.
Osallistumismaksu
Kristinoppileirin osallistumismaksu 365 euroa sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman.
Leirimaksulasku on tämän kirjeen mukana, mikäli maksajaksi on ilmoitettu leiriläinen tai huoltaja.
Muutamat seurakunnat maksavat leirimaksun omille jäsenilleen kokonaan. Jotkut seurakunnat taas
maksavat sen osittain, jolloin saamassasi laskussa on maksun omavastuuosuus. Jotkut seurakunnat
saattavat laskuttaa omavastuuosuuden erikseen. Mikäli maksun jakautumisen suhteen on epäselvyyksiä,
olkaa yhteydessä joko omaan seurakuntaan tai allekirjoittaneeseen, niin selvitetään asia.
Leiriläiset on vakuutettu leiritoiminnan aikana sattuvien tapaturmien varalta perustason vakuutuksella.
Päättäjäispäivä
Leiri päättyy lauantaina 16.6., jolloin vanhemmat, sukulaiset ja ystävät ovat tervetulleita osallistumaan
kello 9.00 alkavaan päätösliturgiaan luostarin pääkirkkoon.
•

Kukat pyydetään jättämään kirkon ulkopuolelle niille varattuun paikkaan liturgian ajaksi.

•

Jumalanpalveluksen aikana valokuvaaminen on kielletty kirkossa.

•

Ortodoksisessa kirkossa kristinoppikoulun päätös ei merkitse konfirmaatiota.

•

Päätösliturgiassa nuoret osallistuvat ehtoolliseen samoin kuin he ovat osallistuneet siihen jo
monta kertaa aiemminkin. Kyseessä ei siis myöskään ole nuoren ensimmäinen ehtoollinen.
Toivomme, että saatatte tämän vieraille tiedoksi niin, ettei kirkkoon synny ylimääräistä hälinää
ehtoollisen jakamisen aikana tai sen jälkeen. Jumalanpalvelus jatkuu ehtoollisen jakamisen
jälkeen vielä noin varttitunnin ajan.

•

Liturgian jälkeen otetaan leiriläisistä ryhmäkuva kirkossa. Tämän valokuvan voi tilata erikseen.
Tilaukset kerätään leirillä, joten keskustelettehan asiasta jo etukäteen kotona. (Kuva ei sisälly
leirimaksuun, hinta on n. 15e/kpl.) Annattehan ammattikuvaajalle kuvausrauhan! "Virallisen"
kuvauksen jälkeen muutkin voivat ottaa ryhmäkuvia hetken ajan.

•

Läheiset voivat onnitella nuorta ja ojentaa kukkatervehdyksensä vasta jumalanpalveluksen ja
valokuvauksen jälkeen, jotta välttäisimme tässäkin kohdassa ylimääräisen hälinän.

•

Päätöspäivän lounas kuuluu leiriläisten ohjelmaan. Vierailla on mahdollisuus maksulliseen
ruokailuun luostarin Trapesa-ravintolassa. Seisovan pöydän hinta on 14 euroa (13-14-vuotiaat 7e
ja 4-12-vuotiaat 5e). Ilmoittakaa arvio ruokailevien vieraiden määrästä (lapset ja aikuiset
erikseen) ja mahdollisista erikoisruokavalioista allekirjoittaneelle 30.5. mennessä.
Vieraiden määrää ei ole rajoitettu, joten voitte kutsua haluamanne määrän sukulaisia ja ystäviä
mukaan juhlapäivään.

•

Ruokaliput lunastetaan päätöspäivänä luostarin vastaanotosta, mieluiten jo heti luostarinmäelle
saavuttua, jotta vältetään ruuhka ruokailun alkaessa.

•

Heti lounaan jälkeen (noin klo 12) kokoonnumme yhteiseen päätösjuhlaan kulttuurikeskuksen
saliin, minkä jälkeen leiri päättyy noin klo 13.

Kysyttävää?
Lisätietoja leiristä saat allekirjoittaneelta.
Suoraan luostariin kannattaa olla yhteydessä mikäli haluatte tiedustella esimerkiksi majoitusta taikka
kakkukahveja omalle juhlaseurueellenne päätöspäiväksi.
Luostarin myyntipalvelu, puhelin: (017) 570 1810, sähköposti: myyntipalvelu@valamo.fi
Luostarin nettisivuilta www.valamo.fi löytyy lisää tietoja ja kattavat yhteystiedot.
Leiriläisille voi lähettää postia luostarin osoitteeseen:
Leiriläinen N.N., Valamon luostari, Valamontie 42, 79850 UUSI-VALAMO.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli Sinulla tai vanhemmillasi herää kysymyksiä leiristä.
Mikäli tietolomakkeella ilmoitettuihin tietoihin (esim. erikoisruokavalioihin) on tullut muutoksia kevään
aikana, ilmoitathan niistä allekirjoittaneelle.
Muistakaa ilmoittaa arvio päätöspäivän ruokailevien vieraiden määrästä 30.5. mennessä!
Mukavaa leirimieltä ja aurinkoista alkavaa kesää toivoen,

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

