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Joensuun kameraseura 13.5.2021



Alustava aikataulu 
• Yhteislähtö klo 8.30, ajoaika Joensuusta noin tunti

• Valamon luostari klo 10-
• Mahdollisuus tilata opastettu kierros klo 10.00-11.15 

• hinta 10 €/hlö (8 €/hlö jos 16- hlön ryhmä) 
• Ruokailumahdollisuus Valamon Trapesassa

• Taivallahden kanava klo 12.30-
• Varistaipaleen kanava klo 13-
• Palokki (koski) klo 13.30-
• Lintulan luostari klo 14-
• Karvio (kanava ja koski) klo 15.00-

• Ruokailumahdollisuus Karvion Nestellä
• Karvion kauppa avoinna klo 10-16

• Lopuksi vapaata tutustumista kohteissa mielenkiinnon mukaan



Valamossa helatorstaina

• Jumalanpalvelukset klo 9 ja 18
• Pääkirkko auki klo 12-17
• Vastaanotto ja myymälät auki klo 9-15
• Kahvila-ravintola Trapesa auki klo 7.30-15.00, noutopöytälounas klo 

11.30-14.30



Huomioitava luostareissa 
• Valamossa jumalanpalvelukset helatorstaina klo 9 ja 18
• Lintulan luostari ei ole virallisesti auki, alueella voi kulkea 
• Sekä miesten että naisten toivotaan pukeutuvan kaikkialla luostarin alueella niin, että asu peittää ainakin polvet 

ja olkapäät. Paljastavat asut eivät siis sovi luostariin.
• Luostarissa tupakointi on sallittua vain sille osoitetulla paikalla. 
• Luostarin asukkaita ei saa kuvata ilman lupaa. Valokuvaaminen on jumalanpalveluksien aikana kielletty. Salaman 

ja jalustan käyttö kirkoissa on sallittua vain luostarin johtajan kirjallisella luvalla. 
• Koiria tai muita kotieläimiä ei voi tuoda luostarin alueelle. Niitä varten on viileä juomapaikka luostarin 

pysäköintialueella. 
• Autot jätetään niille merkitylle alueelle.
• Miehet sijoittuvat kirkossa perinteisesti ovesta katsottuna oikealle ja naiset vasemmalle. Palveluksissa on tapana 

seistä, mutta kirkoissa on myös muutamia penkkejä, joilla voi levähtää palveluksen aikana. Kirkkokansan tulisi 
kuitenkin nousta seisomaan vähintään Evankeliumin lukemisen, Isä meidän -rukouksen ja ehtoollislahjojen 
pyhittämisen ajaksi. On myös hyvä muistaa, että kirkossa ei ole suotavaa istua jalat ristissä eli jalka toisen päällä.

Naisten toivotaan luostarin jumalanpalveluksissa peittävän hiuksensa huivilla tai muulla päähineellä. Miehet ovat 
kirkossa aina paljain päin. Päällysvaatteet voi varsinkin talviaikaan jättää kirkon eteisnaulakkoon.

Suitsuttamisen ajaksi kirkkokansa siirtyy kirkon keskiosaan, jotta pappi voi kulkea esteettä kirkkosalin ympäri.
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