Tervetuloa kriparille!
Kuulut vuonna 2008 syntyneiden ikäluokkaan ja täytät tulevana vuonna 15 vuotta.
Nyt kutsumme sinut osallistumaan kristinoppikouluun vuoden 2023 aikana. Tervetuloa!
På svenska / на русском: https://hos.fi/tule-mukaan/ilmoittautuminen/
Mikä on kristinoppikoulu?
Kristinoppikoulu on osa kirkon kasteopetusta ja suosituin tapa käydä kristinoppikoulu eli
kripari on leiri. Leirillä tutustutaan toisten ortodoksisten nuorten kanssa yhdessä oman
kirkon perusasioihin uskosta ja elämäntavasta. Tavallinen leiripäivä koostuu
jumalanpalveluksista, oppitunneista, leikeistä, ryhmätöistä ja muusta yhdessäolosta. Leirillä
korostuu oppituntien sijaan tiedon lisääntyminen yhdessä kokemisen ja tekemisen kautta.
Konfirmaatiota ja ensimmäistä ehtoollista luterilaiseen tapaan ei ole, sillä ortodoksisen kirkon
jäsenet ovat täysivaltaisia Kirkon jäseniä heti kasteen ja mirhavoitelun sakramenttien jälkeen,
jotka on sinullekin toimitettu jo vauvana.
Kriparilla tutustuu uusiin ihmisiin ja sieltä voi saada elinikäisiä ystäviä. Pääset pohtimaan
elämän suuria kysymyksiä, tutustumaan paremmin omaan kirkkoon ja ortodoksiseen
elämäntapaan.
Kristinoppikouluun
kuuluu
alueellinen
tapaaminen,
ennakkotapaaminen,
kahdeksanpäiväinen leiri sekä päätöspäivä. Kaikki kesän leirit kestävät perjantaista
lauantaihin ja päättyvät lauantaina juhlavaan liturgiaan alla mainituissa kirkoissa.

Helsingin ortodoksinen seurakunta – Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki – Y-tunnus 0116502-6
Asiakaspalvelu p. 09 8564 6100 – helsinki@ort.fi – www.hos.fi

Alueelliset tapaamiset järjestetään seuraavasti:
-

Tapiolassa ja Lohjalla 15.1. klo 10–14
Kirkkonummella ja Porvoossa 22.1. klo 10–14
Lahdessa ja Järvenpäässä 5.2. klo 10–14
Hangossa ja Helsingin Myllypurossa 12.2. klo 10–14
Hämeenlinnassa ja Helsingin Uspenskin katedraalissa 5.3. klo 10–14
Tikkurilassa 12.3. klo 10–14

Alueelliseen tapaamiseen osallistutaan sen mukaan missä päin seurakuntaa asut. Esimerkiksi
espoolaiset osallistuvat Tapiolassa järjestettävään päivään. Näistä tapaamisista tulee vielä
erillinen kutsu sähköpostitse lähempänä.
Leirikohtaiset ennakkotapaamiset järjestetään seuraavasti:
-

1. kristinoppileirin tapaaminen 21.1. klo 13 Helsingissä
2. kristinoppileirin tapaaminen 29.4.klo 13 Helsingissä
3. kristinoppileirin tapaaminen 29.4. klo 10 Helsingissä
4. kristinoppileirin tapaaminen 30.4. klo 13 Helsingissä
5. kristinoppileirin tapaaminen 29.4. klo 16 Helsingissä
6. kristinoppileirin tapaaminen 30.4. klo 16 Helsingissä

Näihin tapaamisiin tulee myös vielä kutsu sähköpostitse erikseen lähempänä.
Vuonna 2023 järjestämme seuraavat kristinoppileirit:
1. kristinoppileiri Kaunisniemessä 17.–25.2.2023
Päätösliturgia Helsingissä, Uspenskin katedraalissa 25.2.
2. kristinoppileiri Kaunisniemessä 9.–17.6.2023
Päätösliturgia Kaunisniemessä 17.6.
3. päiväkristinoppileiri Helsingissä 9.–17.6.2023
Päätösliturgia Helsingissä Uspenskin katedraalissa 17.6.
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4. kristinoppileiri Kaunisniemessä 30.6.–8.7.2023
Päätösliturgia Kaunisniemessä 8.7.
5. kristinoppileiri Kaunisniemessä 14.7.–22. 7.2023 (mahdollisuus järjestää ruotsinkielinen ryhmä)
Päätösliturgia Kaunisniemessä 22.7.
6. kristinoppileiri Kaunisniemessä 28.7.–5.8.2023
Päätösliturgia Kaunisniemessä 5.8.
Seuraamme aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja toimimme voimassa olevien
suositusten sekä määräysten mukaisesti. Tiedotamme mahdollisista muutoksista.
Leirille ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä osoitteessa https://tinyurl.com/HOSkripat.
Ilmoittautuminen alkaa 12.9.2021 klo 8. Täytäthän ilmoittautumislomakkeen huolellisesti.
Muista merkitä lomakkeeseen sekä ensimmäinen että toinen leiritoiveesi.
Puhelin- tai sähköposti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Sinun lisäksesi kristinoppikouluun on osallistumassa yli 200 nuorta. Leirit täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ilmoittauduthan nopeasti. Näin varmistat mahdollisuutesi
päästä juuri haluamallesi leirille. Kun olemme vastaanottaneet ilmoittautumisesi, lähetämme
sinulle vahvistuksen sähköpostitse leiripaikastasi.
Järjestämme vuoden 2023 kristinoppikoululaisten huoltajille vanhempainillan Teamsin
välityksellä ma 19.9.2022 klo 17:30 sekä ma 23.1.2023 klo 17:30 Tilaisuudessa
seurakuntamme työntekijät kertovat kristinoppikoulusta yleisesti, vastaavat kysymyksiin ja
esittelevät leiripaikat, joissa ensi vuoden kristinoppileirit järjestetään. Vanhempainilta kestää
noin tunnin. Teams-linkki löytyy täältä: https://tinyurl.com/kripainfo23
Yöpymisen sisältävien leirien hinta 200 € ja päiväleirin hinta on 75 € Helsingin
ortodoksisen seurakunnan jäsenille, muille hinnat ovat 320 € ja 120 €.
Kristinoppikoulumaksu sisältää ennakkotapaamiset, leirin sekä jatkoleirin.
Leirikirjeet lähetetään sähköpostilla muutamaa viikkoa ennen leirin alkua. Lasku leiristä tulee
maksaa ennen leirin alkua.
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Mikäli leirimaksu tuottaa vaikeuksia työttömyyden, varattomuuden tai muun syyn takia,
seurakunta voi myöntää kirjallisesta anomuksesta alennuksen, maksusuunnitelman tai
vapautuksen leirimaksusta. Vapaamuotoiset kirjalliset anomukset pyydetään lähettämään
diakoniatoimeen tammikuun loppuun mennessä postitse tai sähköpostilla alla oleviin
osoitteisiin.
Postiosoite: Helsingin ortodoksinen seurakunta, diakoniatoimi,
Liisankatu 29 A, 00170 HELSINKI
Sähköposti: diakonia.helsinki@ort.fi

Ystävällisin terveisin,

Niina-Maarit Rautamäki
niina-maarit.rautamaki@ort.fi
p. 040 484 2427

Vasili Venkula
vasili.venkula@ort.fi
p. 040 825 8230
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