
Valamon luostari Heinävedellä ja itäinen Suomi kutsuu

Lähde mukaan Kouvolan seudun Suomi-Kreikka -yhdistyksen järjestämälle
loppukesän retkelle Valamon luostariin lauantaina 4.9.2021

Kouvolan seudun Suomi-Kreikka -yhdistyksen
kesäretki suuntautuu tänä vuonna Uuteen
Valamoon Heinävedelle. Ajomatkaa ei kuitenkaan
toteuteta meno-paluumeiningillä vaan
enemmänkin rengasmatkana.

Matka alkaa aamulla Kouvolasta, reitin kulkiessa
kohti Mikkeliä. Mikkelissä pysähdymme Tertin
kartanolle aamupäiväkahville (tai teelle). Hetken
verran on aikaa tutustua myös kartanon tiluksiin
ja kauppaan.

Pääkohteeseemme Valamoon ennätämme
sopivasti lounasaikaan. Ennen kuin pääsemme
käsiksi lounaspöydän antimiin, tutustumme
luostarin alueeseen oppaan johdolla. Lounaan jälkeen voi omatoimisesti tutustua luostarimuseoon tai
kuvataidenäyttelyyn. Eikä pidä tietenkään unohtaa Luostarin omaa kauppaa ja viinimyymälää.

Paluumatkalla suuntaamme kohti itärajaa ja voimme nauttia kauniista maisemareitistä. Enonkosken
Maitolaiturilla meitä odottaa iltapäiväkahvit ja sielläkin on kaikenlaista ostettavaa tarjolla.

Ennen Kouvolaan saapumista pysähdymme vielä Parikkalan patsaspuistossa. Ei siellä ehkä ihan kreikkalaista
veistostaidetta ole, mutta taidetta kuitenkin. Tänne kannattaa varautua vapaaehtoisella pääsymaksulla.
Parikkalasta ajetaan takaisin lähtöpisteeseen eli Kouvolan Matkakeskukselle.

Miten tämä nyt liittyy Kreikkaan? Tässä pieni pala historiaa:

Ortodoksinen luostariperinne ulottuu Konstantinopolin ja Kreikan Athos-vuoren kautta Lähi-itään ja Egyptin
autiomaihin. Athoksen luostareista ensimmäiset kreikkalaiset munkit saapuivat Novgorodiin ja Karjalaan
mahdollisesti jo 900-luvulla. Yksi näistä oli pyhittäjä Sergei, joka matkasi Kiovan ja Novgorodin kautta
Laatokan järvelle ja asettui ensimmäisenä kilvoittelemaan Valamon saareen.

Perimätiedon mukaan Valamon luostari on perustettu 1100-luvulla, viimeistään 1300-luvulla. Sen
perustajaisinä kunnioitetaan kahta Valamon saarella kilvoitellutta pyhää, Sergei ja Herman Valamolaista.

Ensimmäinen ja toinen maailmansota vaikuttivat kuitenkin dramaattisesti luostarin vaiheisiin. Suomen
ortodoksisen kirkon alaisuudessa toiminut luostari evakuoitiin helmikuussa 1940 ja noin 200-henkinen
veljestö löysi uuden kodin Heinäveden Papinniemestä.

Seuraavina vuosikymmeninä luostarin jatkuvuus oli uhattuna veljestön ikääntyessä ja harventuessa
vääjäämättömästi. 1970-luku osoittautui kuitenkin luostarin uuden kasvun alkusoitoksi. Luostarinmäelle
rakennettiin uusi kivikirkko ja veljestöön alkoi saapua uusia kilvoittelijoita. Myös luostarin pääelinkeino
muuttui matkailun lisääntyessä. Tänään luostari on noin kymmenhenkisen veljestön kilvoittelupaikka,
Suomen merkittävin ortodoksisen kulttuurin keskus ja suosittu matkailukohde.



Ohjelma:
8.15 Lähtö Kouvolan Matkakeskukselta, Autoyhtiöt K. Väisänen, tilausajolaituri,

10.00 – 10.30 Kahvitauko Tertin kartanolla, mahdollisuus kahvittelun lisäksi myös ostoksiin

12.30 Saapuminen Valamoon, opastettu luostarikierros

13.45 Noutopöytäruokailu Keisarin kabinetissa

14.30 Omatoiminen tutustuminen näyttelyyn ja museoon, ostosaikaa myymälöissä

15.30 – 16.00 Lähtö Valamosta

Kahvitauko Enonkosken Maitolaiturilla, mahdollisuus kahvittelun lisäksi myös ostoksiin (ajoaika Valamosta
noin 1,5 h)

Parikkalan patsaspuisto (vapaaehtoinen pääsymaksu 5 €), omakustanteinen kahvittelumahdollisuus mikäli
kahvila on avoinna.

21.00 Saapuminen Kouvolaan

Hinta
Jäsenhinta 35,-

Ei-jäsenet 55,-

Hinta sisältää kuljetuksen, lounaan, Valamon opaspalvelut ja pääsymaksut sekä kahvitarjoilun Tertin
kartanossa sekä Maitolaiturilla.

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Pyrimme pysymään aikataulussa, mutta huomioi, että liikenne ym.
saattaa vaikuttaa aikatauluihin.

Ilmoittautuminen ja maksu

Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2021. Paikkoja on reilusti mutta rajoitetusti!

Ilmoittautua voit

netin kautta https://forms.gle/B27LGNV6uagmrsd39

sähköpostilla mummo.varima@gmail.com tai puhelimitse 0400 867 724 Kaija Varima

Osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille FI64 3131 3001 2036 29 viimeistään 29.8.2021. Maksun
viestikohtaan osallistujien nimi / nimet.

Tutustu etukäteen kohteisiin:

Valamon luostari: https://valamo.fi/

Tertin kartano, Mikkeli: https://tertinkartano.fi/

Enonkosken Maitolaituri: https://www.enonkoskenlaiturila.fi/

Parikkalan patsaspuisto ja kahvila: https://www.patsaspuisto.net/

Tervetuloa mukaan!
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