
  

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

Vapaaehtoistyö Valamossa
 

Valamon talkoolaiset 

4.-6.2.2018 

 

 
Vapaaehtoistyö Valamossa– 

Valamon talkoolaiset 

 
Valamon luostari ja opisto järjestävät tapaamisen luostarin talkoo-
työntekijöille. Mukaan voivat tulla yhtä hyvin Valamon konkarikävi-

jät kuin myös he, jotka vasta harkitsevat talkootyötä luostarissa. 
 

Seminaarin tarkoituksena on tarjota tietoa ortodoksisuudesta, 
luostarielämästä ja Valamosta yleensä sekä kehittää talkootyön 

käytännön järjestelyjä ja toteutustapoja sekä tutustua entistä pa-
remmin toinen toisiimme. 

 
Seminaaria elävöittävät erilaiset tarinat Valamon historiasta 

nykypäivään. 
 



  
 
 Tervetuloa seminaariin! 

 
Valamon talkooseminaariin ovat tervetulleita niin kokeneet kuin 
uudetkin luostarin talkoolaiset. Seminaarin tarkoituksena on 
tarjota tietoa ortodoksisuudesta, luostarielämästä sekä 
Valamosta yleensä ja vaihtaa talkoolaisten kokemuksia eri 
työpisteiden tehtävistä. Seminaaria elävöittävät erilaiset tarinat 
Valamon historiasta nykypäivään. 

 

Seminaarin hinta 
Seminaarin hinta on 99 €. Hinta sisältää ohjelman, majoituksen ja 
edellä mainitut ateriat. Majoituspaikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Saapuminen seminaariin 
Valamoon saavuttuasi pyydämme ilmoittautumaan luostarin 
vastaanotossa, josta saat huoneen avaimen ja nimikortin 
ruokailua varten. Tulopäivänä huone on käytettävissä viimeistään 
klo 15 ja tiistaina huone on luovutettava klo 12 mennessä. 

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 19.1.2018 mennessä 

 netissä www.valamo.fi/opisto 
 puhelimitse (017) 5701 401 
 sähköpostilla opisto@valamo.fi. 
 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

 

Talkooseminaarin ohjelma 

Sunnuntai 4.2. 

15.00 Ilmoittautuminen, majoittuminen 
16.00 Rukoushetki työhön ryhdyttäessä pääkirkossa, 
 arkkimandriitta Sergei 
16.45 Kurssin avaus ja esittäytyminen kulttuurikeskuksen suuressa salissa, 

opiston vararehtori Soili Penttonen ja talkookoordinaattori Maria Matsi 
17.30 Päivällinen 
18.00 Ehtoopalvelus, kolmikanoni ja akatistos 
19.30 Valamon jumalanpalvelukset ja kirkkokäyttäytyminen, pappismunkki 

Mikael 
 
Maanantai 5.2. 
6.00 Aamupalvelus 
7.30  Aamiainen 
8.30 Luostarin ajankohtaiset kuulumiset, arkkimandriitta Sergei 
9.30 Tarinat Valamon ihmeitätekevien ikoneiden taustalla, pappismunkki 

Mikael 
10.30 Erämaaisistä ohjaajavanhuksiin, opiston vararehtori Soili Penttonen 
11.30 Lounas 
13.00 Ryhmäkeskustelut -eri työpisteiden talkoolaiset jakavat kokemuksiaan: 

Ideat ja kommentit tervetulleita! 
15.00 Päiväkahvi 
15.45 Avoin kyselytunti, pappismunkki Mikael ja talkookoordinaattori Maria 

Matsi 
17.00  Päivällinen Trapesassa 
18.00 9. hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset 
19.30 Elokuva 
 
Tiistai 6.2. 
6.00 Aamupalvelus ja liturgia 
7.30 Aamiainen 
9.00 Tarinoiden Valamo, kirjailijat Annina Holmberg ja Taina West 
10.45 Kurssin päätös 
11.00 Huoneiden luovutus 
11.30 Lounas 
  
 
 


