
Helleputkessa Valamoon!

Helteinen aamu saatteli kolmisen kymmentä senioria kesäretkelle Heinäveden Valamoon Sovituksenkirkon 
pysäkiltä. Matkan lomassa kuultiin runon lausuntaa ja aikaisempia kokemuksia Valamon matkoista, myös 
Laatokan Valamon.”Punaisen piipun kievarissa” Juvalla oli juuri katettu päivän lounaspöytä ja savolaisia 
makuja tarjolla; muusia ja rapeita muikkuja. Kyllä oli hyvää ja ravittuina matkan tekoon!

Luostarin portilla oli Meidän Ikioma Kyösti jo valmiina ottamaan meidät huostaan. Häirittiin Kyöstiä hänen 
kesälomallaan! Ensin tutkittiin että ”puku etiketti” kunnossa, muutamalla miehellä polvet eivät olleet 
peitossa, joten kietaisu hametta heti päälle! Luostari kierroksen aikana etsittiin aina sopiva varjoinen paikka 
ja Kyöstillä juttu luisti!  Tarinoita luostarin historiasta ja nykypäivästä. Luostarin vanhassa puukirkossa 
tavattiin Hollolan seurakunnan entinen työntekijä Pirjo Kuikka, joka vapaaehtoistyön merkeissä Valamossa 
kuten Kyöstikin! 

Yksi tärkeä luostarin kohtaamispaikoista on Kahvila-Ravintola Trapesa, joka saanut nimensä kreikan kielen 
pöytää tai luostarin ruokasalia tarkoittavasta sanasta, lounas ja aamiainen noutopöydästä. Seniorit huomioivat
myös paikan olevan anniskeluluvallinen! Myös munkkeja oli tarjolla! Lounaan jälkeen kiirehdimme 
kuuntelemaan Valomon luostarin pääkirkon kellotapulin soittoa, joka kutsui väkeä ehtoopalvelukseen ja 
praviloon. ”Taivaallinen maisema” näyttelyssä esillä maalauksia ja kuvatallenteita Laatokan Valamosta ja 
päälle katsottiin dvd- esitys. Palveluksen päätyttyä, siirryimme kirkkoon Kyöstin opastuksella!

Valamolainen teepöytä oli katettu aikataulu syistä juuri meille! Kakkuja, hedelmiä, kahta lajia piiraita, 
suolakurkkuja hunajalla, makeisia,pipareita ja tietysti teetä. Tee lasin pohjalle ensin vadelma hilloa! Kyllä 
nukutti! Aamulla ennen kuutta luostarin kellot kutsuivat virkeimmät aamupalvelukseen pääkirkkoon ja 
seitsemältä patikointi Matkamiehen ristille.

Luostarin kirjasto ja museo tulivat tutuiksi! Muuten Kyösti kertoi että hänen ”työpaikkansa” tulevina päivinä
on museo! Sitten piipahdettiin ostoksille aina kun aikaa jäi  Tuohukseen ja viinimyymälään. Viinejä ja 
luostarioluita ja muista ostoksia mukaan ja tilauksesta saatiin lähtö aamuna uunituoretta luostarin leipää 
viemisinä Hollolaan! Vielä ennen kotimatkaa tutustuttiin luostarin hautausmaahan, jonne matkaa on 
luostarinmäeltä noin 1 km. Pentti Saarikosken haudalla kymmeniä kyniä pystyssä, ei runoilijalta kyniä 
puutu! Ja Meidän Ikioma Kyösti jätettiin luostarin portille!

Se mitä jatkossa tapahtui kotimatkalla, oli monelle yllätys ja hämmennyksen paikka, ellei ollut tutustunut 
ennakkoon netissä Joroisissa sijaitsevaan yksityiseen ortodoksi kirkkoon, Pyhän Georgios Voittajan kirkko! 
Kirkon rakennutti liikemies Pekka Viljakainen Anastasia vaimolleen 40-vuotislahjaksi. Kirkko vihittiin 
vuonna 2013. Pekka Viljakaisen isä Seppo toivotti hollolalaiset tervetulleiksi ja kertoi että Tsasounan rakensi 
sovussa ja yhteisymmärryksessä joukko asiantuntijoita ja käsityöläisiä Suomesta ja Venäjältä. Muuten Seppo 
Viljakainen on ollut hollolalainen 15 vuotta toimiessaan Lahdessa perheneuvolan johtajana. Kahvin ja 
piiraan jälkeen yllätykset jatkuivat kun pääsimme tutustumaan Pekan ja Anastasian puutarhaan puutarhurin 
opastuksella, laaja puutarha kesäisessä loistossaan keltaisen kolmikerroksisen huvilarakennuksen edustalla.

Juvan ABC:llä valmistauduttiin kotimatkaan ja Marimekon outlet myymälässä saattoi vielä tehdä ostoksia. 
Vaan vielä poikettiin Vehmaan kartanon pihapiiriin Juvalla, vanhan herraskartanon pihapiirissä toimii tee 
huone bistro, joka on erikoistunut monipuolisiin tee-elämyksiin ja laadukkaaseen teevalikoimaan. Samassa 
rakennuksessa toimi myös myymälä,valikoima teetarvikkeita, herkkutuotteita, sisustustuotteita sekä 
lahjatavaroita.

Ollin bussissa toimi kuljettaja ja ilmastointi erinomaisesti, edestakainen matka noin 600 km helteisessä 
Suomessa! Raili oli valmistellut mukavan matkan, Hollolan senioreiden matkalla näkee ja kokee kivoja 
elämyksiä ja erinomaista matkaseuraa. - Antti


