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Elokuun 12. päivänä olimme vihdoinkin pitkän ja rasittavan 
koronakurimuksen jälkeen matkalla sukua tapaamaan Uuden Valamon 
luostariin Heinävedelle. Saavuimme paikalle sukukokousta edeltävänä 
helteisenä päivänä ollaksemme levänneinä ja virkeinä tapaamisessa. 
Astelimme luostarialueen portista sisään ja kuljimme hiljakseen valtavien 
kuusien varjostamaa hiekkatietä pihapiiriin.


Olimme varanneet majoituksen valkoisesta vierastuvasta, joka oli ollut Papinniemen 
kartanon entinen tallirakennus. Luostarin alkuaikoina sinne oli rakennettu kahteen 
kerrokseen munkkien makuukammiot eli keljat. Saimme opastuksen ja huoneen 

avaimetmatkamuistomyymälä Tuohuksessa olevasta vastaanotosta. Valkoisessa 
vierastuvassa kiipesimme portaat toisessa kerroksessa olevaan keljaan numero 52.


PAPINNIEMEN KARTANON PALOSSA TUHOUTUNUT KELTAINEN PÄÄRAKENNUS NÄKYY 
VÄENTUVAN JA MEIJERIRAKENNUKSEN VÄLISSÄ; AKVARELLI KELJAN NUMERO 52 SEINÄLLÄ. 



Huone oli pienenpieni, mutta siellä oli 
kaikki, mitä sillä hetkellä tarvitsimme: kaksi 
vuodetta, pöytä, tuoli ja vaatekaappi. 
Kaikki oli erittäin siistiä ja raikasta, myös 
pitkä käytävä ja sen päässä olevat yhteiset 
saniteettitilat. Huoneita oli molemmin 
puolin käytävää. Alakerrassa oli 
samanlainen pitkä käytävä sekä mikro, 
vedenkeitin  ja jääkaappi. Emme tulleet 
laskeneeksi huoneitten lukumäärää, mutta 
kymmeniä niitä oli. Hiljaisuus ja rauha oli 
puhtauden lisaksi merkillepantavaa; oli 
helppo hengittää!


Luostarin arkiaskareista, siistimisestä ja 
ravintolatoiminnasta vastaa vain muutama 
palkattu henkilö. Kaikki muu hoituu 
vapaaehtoisten talkoolaisten voimin. 
Jokaisella munkilla on omat käytännölliset 
työnsä, vaikka heidän päätehtävänsä 
onkin rukouselämän harjoittaminen. Kaikki 
veljestön jäsenet osallistuvat 

jumalanpalveluksiin palvelusvuorojensa 
mukaisesti joko alttaripalvelijoina, lukijoina, laulajina, diakoneina tai pappeina. Työ 
muodostaa tärkeän osan kilvoituksesta. Igumeni osoittaa kullekin kuuliaisuustehtävät.


Näimme Valamon lampaiden hoidosta vastaavan munkin paimentamassa lampaita, jotka 
ovat toistaiseksi lainassa luostarissa. 
Toiveissa on, että luostari saisi myös 
ikiomia. Aurinko oli vielä korkealla ja 
lämmitti, kun istahdimme pihapuitten 
varjoon teetä nauttimaan. Iltalenkillä 
kiertelimme luostarin mailla. Emme 
lähteneet luontopolulle, vaikka se 
houkutteli, kun ei ollut tilanteeseen sopivia 
kenkiä ja yöpuu kutsui. 


Hyvin nukutun yön jälkeen nautimme 
lauantaina aamiaisen Ravintola Trapesan 
aurinkoisella terassilla. Aamulenkille 
ajoimme Karvion kanavalle tepastelemaan. 
Poikkesimme myös Valamon luostarin 
hautausmaalle. Valamon munkkien ja 
Lintulan luostarin nunnien lisäksi sinne 



voidaan haudata erikoisluvalla myös 
maallikkoja.


Sitten olikin aika rientää sukulaisia 
tapaamaan, joista suurin osa saapui 
paikalle kokouspäivän aamuna. 
Tervehtimisten ja halausten jälkeen 
lähdimme oppaan johdolla 
tutustumaan luostarin rakennuksiin, 
historiaan ja toimintaan. 
Opaskierrokselta kiirehdimme 
kirjasto- ja kulttuuritaloon 
sukukokoukseen, jossa aluksi 
kuulimme professori Atte von 
Wrightin hauskan ja mielenkiintoisen 
luennon Orbinskien ja von Wrightien 
yhteyksistä.


Hyvin valmisteltu kokous sujui 
reippaasti ja mallikkaasti pirteän ja 
osaavan puheenjohtajamme Merja 
Toikon johdolla. Kokouskahvilla 
rupateltiin vilkkaasti ja vaihdettiin 
kuulumisia.




Tämän jälkeen m/s Sergei odotti meitä jo luostarin rantalaiturissa. Elokuun illansuu oli 
lämmin ja lähes tuuleton, kun m/s Sergei irtosi laiturista. Vain pieni tuulenvire liehautteli 
siniristilippua laivan perässä. Aurinko leikitteli Juurikkalansalmen välkkyvillä laineilla, kun 
laivamme jatkoi Monikkalan selälle. Kauempana rannalla erottui Matkamiehen risti, jota 
myös kumarrusristiksi kutsutaan. Munkkiveljestö pystytti ristin 1980-luvun loppupuolella 
Juojärven rannan tuntumassa kulkevan luontopolun päähän.


Matka jatkui Taivallahden, 
Välikanavan ja Varistaipaleen 
kanavien kautta Karvion 
kanavalle. Jännittävin oli 
Varistaipaleen nelikammioinen 
kanava. Maisemat reitin varrella 
olivat ihastuttavia. Näimme 
pieniä hauskoja saaria, ja 
suurimpien saarten rannoilla 
mökkiläiset vilkuttivat meille. 
Karvion kanavalta jatkoimme 
taksikyydillä Valamoon. Melkein 
kaikki lähtivät saman tien 
kotimatkalle. Jätimme heipat 



melko reippain mielin, koska kokouksessa olimme päättäneet tavata jo ensi kesänä 
Turkuun suuntautuvalla retkellä esi-isien jalanjäljissä.


Onnistuneen päivän jälkeen saatoimme kellahtaa hyvillä mielin pikku keljan kutsuvaan 
vuoteeseen. Sunnuntaina aamutoimien jälkeen kuuntelimme, kun kellonsoittajamunkki 
kutsui kelloilla jumalanpalvelukseen. Kävimme kuitenkin vain hiljentymässä ja 
sytyttämässä tuohukset Petsamosta tulleiden munkkien ikonin ääressä ja kiirehdimme 
kotimatkalle. Lämmin kiitoksemme kokouksen järjestäjille!


