
 
Lintulan luostari, kuva Martinus Markoff 

 
4.9 PERJANTAI 

Bussi lähtee Helsingistä Senaatintorilta klo 9 kohti Lappeenrantaa, jossa pidetään pieni 

kahvitauko ja katsellaan maisemia.   

Matkamme jatkuu Punkaharjulle, pysähdytään lounaalle Kruunupuiston ravintolassa 

(noutopöytä) ja käydään Lustossa Suomen Metsämuseossa sekä pidetään pieni rukoushetki 

Aseman tsasounalla (Tsasouna on pyhitetty Pyhittäjäisä Herman Alaskalaiselle. Se on 

siirretty Kontiolahdelta elokuvakylästä ja toiminut esim. Karjalan Kunnailla -tv-sarjan 

rekvisiittana. Tsasouna on yksityisessä omistuksessa ja sen omistaa Hannu Huitti ja Mikko 

Ranta-Huitti). 

Jatketaan kohti Kerimäen kirkkoa. (Kirkko on huomattavan suuri, ja sillä on pituutta 45 

metriä, leveyttä 42 ja korkeutta 27 metriä. Ristin huippuun on 37 metriä. Kirkossa on noin 

3 000 istumapaikkaa ja lisäksi vielä noin 2 000 seisomapaikkaa. Kirkon penkkien 

yhteispituus on noin 1 670 metriä. Se on väitettävästi  maailman suurin kirkkorakennus.) 

 

Kerimäeltä jatketaan Valamon luostariin. Halutessa omakustanteinen iltapala luostarin 

ravintolasta. Majoitutaan kahdeksi yöksi luostarin vierasmajaan. 

Luostarin rantasauna on varattuna ryhmällemme: naiset klo 20 -21, miehet 21-22. 

 

 

5.9 LAUANTAI 

Klo 6.00 aamupalvelus ja liturgia, johon voi halutessa osallistua. 

Aamupalan jälkeen opastettu luostarikierros, mm näyttely ”Luostarin puutarhassa”.  

PYHIINVAELLUSMATKA  

                               4.-6.9.2020 
 Valamon ja Lintulan luostarit 

Heinävedellä  



”Luostarin puutarhassa -näyttely esittelee suomalaisten nykytaiteilijoiden näkökulmia 

puutarhaan ja siihen liittyviin aiheisiin. Näyttelyn yhdeksän taiteilijan teokset lähestyvät 

aihetta monipuolisesti sekä tekniikoiden, tyylien että teemojen osalta. Mukana on 

maalauksia, installaatioita, veistoksia ja grafiikkaa. Puutarhateemaan luontevasti nivoutuen 

moni näyttelyn taiteilija hyödyntää teoksissaan luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.“ 

 

Lounaan jälkeen vieraillaan Lintulan luostarissa. 

Ilta on vapaata, halukkaat voivat osallistua vigiliaan Valamon luostarissa. 

Valamossa on upeita ulkoilureittejä ja katsomisen arvoinen hautausmaa sekä iso kirjasto. 

Kirjasto auki  ma–la klo 12–14. 

 

 

6.9 SUNNUNTAI 

Ravintola Trapesassa aamupala tarjolla alkaen 7.30. 

Luostarin pääkirkossa klo 9.00 III hetki ja liturgia. „Luostarin tunnelmallinen pääkirkko on 

pyhitetty Kristuksen kirkastumisen muistolle. Valtaosa pääkirkon ikoneista on peräisin 1700- 

ja 1800-luvuilta. Vanhempaa valamolaista esineistöä ei ole olemassakaan, sillä tulipalot ja 

sodat tuhosivat luostarin aiempina vuosisatoina moneen kertaan.  

Laatokan Valamosta muistuttavat ikonien lisäksi myös kirkon komea, kullatusta pronssista 

valmistettu 800-kiloinen kattokruunu sekä 1800-luvun puolivälistä peräisin oleva 

kaappikello, jonka tikitystä kuunneltiin aiemmin Laatokan Valamon alakirkon alttarissa. 

Kellotornin 14 kelloa ovat nekin peräisin Laatokan Valamosta.“ 

Lounas. 

Lounaan jälkeen lähdetään paluumatkalle. Paluumatkalla vieraillaan tien varrella olevassa 

ortodoksisessa kirkossa j tutustutaan paikalliseen seurakuntaelämään. Kahvitauko.  

Saavutaan n klo 19 maissa Helsinkiin. 

 

 

Matkan hinta VLY jäsenille 234 € sekä ei -jäsenille 245 €. 

HUOM! Hinta voi muuttua jonkun verran, jos lähtijöitä on reilusti alle 20.  

Ilmoittautumiset 15.8.2020 mennessä  martin.issakainen@gmail.com puh. +358 50 552 5919 

pj. Martti tai annelitamme@gmail.com  puh. +358 45 784 00905 siht. Anneli  

 

Maksut suoritetaan viimeistään 25.8.2020 mennessä Venäjän luostarien ystävät ry tilille: 

FI44 4309 0010 6467 43  viite 202015 

  

 

Hintaan kuuluu: 

Matkustetaan VIP ”Queen” bussilla, jossa 2+1 jaon tilavilla penkkiriveillä, varustettu lux-

penkeillä ja lasikatolla. 

Aamupala LA ja SU 

Lounas PE (Kruunupuiston ravintolassa), LA ja SU (Trapesan ravintolassa luostarissa). 

Pääsyliput yms: Suomen Metsämuseo Lusto; opastettu luostarikierros ja näyttely Valamossa.  

 

Hintaan ei sisälly: 

Kahvitauot matkan varrella (omakustanteinen). 

Sauna: 5€ per henkilö 

 

Lisäinfoa: 

mailto:martin.issakainen@gmail.com
mailto:annelitamme@gmail.com


Ryhmän koko n 20 – 24 henkilöä. 

Pyhiinvaellusmatkamme tarkoituksena edistää ortodoksisen luostaritradition tuntemusta 

ja tällä kertaa tukea toimivia ortodoksi luostareita kotimaassamme, kerätään pieni kiitoslahja 

myös Lintulan luostarille.  

 

Pyhä Paisios sanoo: ”Munkki ei vetäydy kauas maailmasta siksi, että hän vihaisi sitä, vaan 

siksi, että hän rakastaa sitä. Näin hän pystyy rukouksensa kautta auttamaan sitä enemmän 

sellaisissa asioissa, jotka eivät voi toteutua inhimillisin keinoin, vaan pelkästään Jumalan 

puuttumisella tapahtumien kulkuun." 

 

Venäjän luostarien ystävät ry 

www.venlu.net  Seuraa meitä FB sivulla    Venäjän luostarien ystävät  

http://www.venlu.net/

