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KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ VARKAUDESSA 8.6.2019

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Esko Koistinen avasi kokouksen.
Poisnukkuneiden muistoksi pidettiin hiljainen hetki. Laulettiin Suvivirsi.
Esko valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
ja sukuseuran sihteeri Pirkko Markkanen
sihteeriksi.
5. § Sihteeri luki sukuseuran toimintakertomuksen (Koistinen 1/2019).
6. § Sukuseuran rahastonhoitaja Jaakko
Koistinen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta
2018.Tilinpäätös osoittaa 4.414,76 euron
ylijäämää. Edellisten vuosien alijäämän
3.160,12 euron jälkeen vuoden 2018 lopussa kertynyttä ylijäämää on 1.254,64
euroa. Sukuseuran rahavarat vuoden lopussa ovat 3.563,02 euroa.
Hallitus esittää sukukokoukselle, että vuoden 2018 ylijäämä kirjataan yli-/alijäämätilille.
7. § Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja
toimihenkilöille.
8. § Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion (Koistinen
1/2019). Jäsenmaksut pidetään ennallaan:
varsinainen jäsen 20 €, alle 25 vuotias 10
€, ainaisjäsen (20 x 20 €) 400 €.
9. § Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Koistinen ja varapuheenjohtajaksi Irma Koistinen.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Tuija Kainulainen, Anne Karvinen,
Hannu Koistinen, Heikki Koistinen

Jaakko Koistinen, Juuso Koistinen, Pentti
Koistinen, Sakari Koistinen, Pirkko
Markkanen ja Pirjo Räsänen.
Toimikuntiin tulivat valituiksi:
Sukututkimustoimikunta: Puheenjohtaja
Pirkko Markkanen, jäsenet Eeva-Liisa
Höytämö, Anne Karvinen, Veikko
Keinänen, Pentti Koistinen, Pirjo Räsänen
ja Heikki Turunen.
Kokous- ja tapahtumatoimikunta:
Puheenjohtaja Irma Koistinen, jäsenet
Tuija Kainulainen, Anssi Koistinen, Heikki
Koistinen ja Juuso Koistinen.
Tuotetoimikunta: Puheenjohtaja Hannu
Koistinen, jäsenet Arvi Koistinen, Jaakko
Koistinen, Maire Koistinen ja Sakari
Koistinen.
tiedotustoimikunta:
ja
JulkaisuPuheenjohtaja Esko Koistinen, jäsenet
Arto Koistinen, Olavi Koistinen, Outi
Koistinen ja Virpi Koistinen.
10.§ Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti
Koistinen (Outokumpu) ja varahenkilöksi
Anssi Koistinen (Savonlinna).
12.§ Vuoden 2019 vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi Lahden seudulla.
Hallitus valtuutettiin päättämään kokouspaikka ja ajankohta.
13.§ Irma Koistinen selvitti Sortavalan
ja Valamon kesämatkaan liittyviä asioita kokousväelle.
Kokoukseen osallistui 52 henkilöä.
Varkauden Huuliharpistit esiintyivät.
Kokouksen jälkeen tutustui 32 henkilöä
Mekaanisen Musiikin Museoon.
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SUKUKOKOUKSESSA VARKAUDESSA - KAKS RUUSUA
Esko Koistinen

Va r k a u d e n
Huuliharpistit
sopivat mukavasti
rentoon tunnelmaan.
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Kokouksen
jälkeen
tutustuttiin Mekaanisen
Musiikin
Museoon.
Baarimikko oli jotenkin
tutun oloinen?

SUKUKOKOUS 2020 LAHDESSA
Irma Koistinen

Sukukokouksessa 8. kesäkuuta päätimme, että seuraava sukukokous järjestetään Lahden
seudulla. Sukuseuran hallitus on valinnut
kokouspaikaksi Lahden Upseerikerhon.
Kokous järjestetään lauantaina 13.6.2020
klo 13. Sitä ennen on jo muuta toimintaa,
mm. lounas. Kesän kokouksessa puhuimme, voisiko lounas ajoittua kokouksen jälkeen. Päivän ohjelma huomioiden ruokailu
täytyy kuitenkin järjestää ennnen kokousta.
Kokouksen jälkeen iltapäivällä tutustumme Hennalan entiseen kasarmialueeseen opastetusti ja mahdollisesti myös
Sotilaslääketieteen museoon.

Kokouspäivästä tulee täsmätietoa keväällä
ilmestyvässä lehdessä ja sukuseuran nettisivuilla (https://www.koistiset.net).

Kokouspaikan yhteystiedot:
Lahden Upseerikerho
Upseerikerhonkatu 3
15700 LAHTI
044 333 1221, upseerikerho(at)upseerikerho.fi
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MATKALLA SORTAVALASSA JA VANHASSA VALAMOSSA
Irma Koistinen, kuvat Jaana ja Hannu Koistinen

Viime kesän matka Sortavalaan ja Vanhaan
Valamoon oli ensimmäinen sukuseuran
kesämatkoista. Matkan järjestelyissä oli
monenlaista puuhaa. Matkan järjestäjänä
minulle tuli vastaan haasteellisia tilanteita, mutta sain myös oppia uusia asioita.
Onneksi sain apua kokous- ja tapahtumatoimikunnan jäseneltä Tuija Kainulaiselta.
Hän on ammattilainen näissä matkailuasioissa. Kiitos Tuija!
Teimme matkan heinäkuun 24.-25. päivä. Suurin osa matkalaisista lähti mukaan
Ylämyllyltä. Oli mukavaa tavata ennestään
tuntemattomia Koistisia ja löytyipä joukosta uusia sukulaisia Pirjo-serkulleni ja itselleni. Viimeiset matkalle lähtijät tapasimme
Tohmajärvellä. Mukana oli kaikkiaan 23
matkalaista, joukossa muutamia ystäviä.
Yli rajan, pysähdys Ruskealassa
Rajan ylitys tapahtui Niiralassa. Rajaasemalla jännitys tiivistyy, vaikka asiakirjat olisivatkin kunnossa. Venäjän tullista
selvisimme kohtalaisen sujuvasti tullen
mennen. Passit, viisumit ja maahantulokortit olivat kaikilla kunnossa. Sortavala
sijaitsee 30 kilometriä Suomen rajalta itään.
Maanteitse matkaa Joensuusta kertyy noin
140 kilometriä. Tie rajalta Sortavalaan on
hyvä ja kunnostettu. Samaa ei voi sanoa
Sortavalan kaduista.

Matkan varrella pysähdyimme Ruskealan
kirkolla eli Herran Kukkarossa. Kiertelimme
vanhan kirkon raunioilla. Vanhoilla kivirappusilla osa porukastamme lauloi ”Karjalan
kunnailla” Maire Koistisen johdolla (kuva
yllä). Se oli tunnelmallinen hetki. Tulipalon
jälkeen uudelleen rakennetun kirkon (valm.
2016) yläsalissa osa porukasta nautti lounaan tai kahvia. Olipa maistuvaa kotiruokaa
ja kahvin kera hyviä leivonnaisia. Kirkkosali
oli pelkistetyn kaunis ja kodikas räsymattoineen.
Perillä Sortavalassa

Katunäkymä Sortavalasta.
Perillä majoituimme Hotelli Sortavalaan.
Ohjelmamme muuttui sen verran, että bussinkuljettajamme ehdotti matkaoppaan va-
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raamista kaupunkikierrokselle. Saimme
Ludmila-oppaan mukaan bussiin yli kahden tunnin mittaiselle kaupunkikierrokselle.
Kiertelimme kaupungin keskustaa bussilla. Näimme mm. kauniin Ortodoksisen
Nikolskajan kirkon, Ortodoksisen kirkkohallituksen talon, talvi- ja jatkosodassa
kaatuneiden suomalaisten muistoristin sekä entisen puisen paloaseman.
Joukossamme oli sisarukset, joille paloaseman näkeminen oli varmaan tunteikas kokemus. Heidän ukkinsa oli pikkupoikana
asunut paloasemalla.

Kuhavuorella
Matkaseurueemme oli hyväkuntoista
joukkoa. Niinpä kävelimme Kuhavuorelle, josta hyvällä säällä näkee koko
kaupungin yli ja Laatokan pohjoisosan
saaristoa. Ludmila-opas kertoi Sortavalan
Yleisestä sairaalasta, joka rakennettiin
vuonna 1901 Kuhavuoren etelärinteelle.
Se oli aikanaan hyvin edistyksellinen sairaala. Sen suunnitteli arkkitehti Magnus
Schjerfbeck (Helene Schjerfbeckin veli).
Rakennus oli tyhjillään 2010-luvun alusta
lähtien ja se paloi vuonna 2014. Nykyään
ikkunat on rikottu ja rakennus on huonossa kunnossa.
Kävimme myös Vakkosalmen laululavalla. Ensimmäiset laulujuhlat järjestettiin jo
vuonna 1896. Laulujuhlatapahtumat herätettiin henkiin jälleen 2000-luvulla. Kesällä
2019 siellä järjestettiin laulujuhlat, jotka
juhlistivat 100-vuotista Karjalan tasavaltaa. Suomalaisia kuoroja oli ollut esiintymässä laulujuhlilla.

Talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden suomalaisten muistoristi.
Välillä pysähdyimme kävellen katselemaan nähtävyyksiä. Kävimme valokuvaamassa1900-luvun alussa Koulukadun
varrelle suomalaisten rakentamia kouluja, Sortavalan Lyseo (1901) ja Tyttökoulu
(1911). Huomiomme kiinnittyi rakennusten
julkisivuihin. Ne oli kunnostettu ja maalattu. Samoin oli tehty monen muun julkisen Retkeläiset Kuhavuorella.
rakennuksen kohdalla, esim. paloaseman.
Lieneekö rahat loppuneet kesken kunnosVanha Valamo, toinen retkipäivä
tustöiden?
Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa kantosiipialuksella Vanhaan Valamoon. Valamo
on saaristo, joka sijaitsee keskellä PohjoisLaatokkaa noin 40 kilometriä Sortavalasta
etelään. Onneksi sää oli suotuisa, sillä kovalla tuulella kantosiipialukset eivät lähde
satamasta. Laatokka on lähes 18000 neliökilometriä laaja, keskisyvyys yli 50 metriä
ja Valamon edustalla on syvin kohta, 225
metriä. Noin tunnin kestänyt laivamatka
Laatokalla oli kokemus. Näimme Laatokan
rantoja, asutusta, mutta myös aavaa järveä.
Sortavalan Tyttökoulu (1911).
Kuuluisin ”mökkiläinen” Sortavalan saaris-
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tossa on presidentti Vladimir Putin. Hänen
huvilansa sijaitsee Valamon laivareitin rannalla. Näimme suuret veneet ja puiden lomasta pilkottavia rakennuksia.
Kun lähestyimme satamaa, Valamon
luostarin pääkirkon kellotorni pilkisti puiden yli. Ohitimme lähietäisyydeltä
Pyhän Nikolaoksen skiitan kirkon (1853).
Saarella on useita skiittoja eli sivuluostareita. Rannalla sijaitsee pieni kappeli. Se
on pyhitetty Kaikkien kärsivien ilon ikonille. Valamon satamassa on suuri vanha laiva, joka toimii väliaikaisena majoitustilana.
Valamon varsinainen 1000-paikkainen hotelli oli kesällä laajan remontin kohteena.

Luostarin historiaa 1100 -luvulta
Satamassa meitä odotti sujuvaa suomenkieltä puhuva opas. Oppaamme kertoi
meille luostarin historiasta ja nykyajasta.
Luostarin perustivat kreikkalaissyntyinen
munkki Sergei ja karjalaissyntyinen munkki
Herman. Perimätiedon mukaan todennäköisin perustamisaika ajoittuu 1100-luvun puolivälin tienoille. Talvisodan loppuvaiheessa
helmikuussa 1940 luostarin väki lähti evakkoon Suomeen Heinävedelle Papinniemen
kartanoon. Joulukuussa 1989 munkkielämä
palasi takaisin Valamoon. Nykyisin luostarin veljeskuntaan kuuluu yli 200 henkilöä.
Siviilejä saarella asuu noin 60 henkilöä.

Opas kertoi luostarielämästä ja asumisesta Valamon saaressa.
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Luostarissa
Nousimme jyrkkiä portaita pitkin ylös
kohti luostarialuetta. Matkalla oikealle jää Znamenie-ikonille pyhitetty kappeli.
Luostarin pääkirkko sijaitsee saaren korkeimmalla kohdalla. Ennen kuin pääsimme
pääkirkon sisäpihalle, jokaisen piti pukeutua asianmukaisesti, ts. olkapäät ja polvet
piti peittää, naisten myös päänsä huivilla.
Tutustuimme kauniisti restauroituun pääkirkkoon oppaan johdolla. Luostarin kullatut
kupolit häikäisevät. Pääkirkko mykistää kauneudellaan. Pääkirkon ikonostaasi ja seinämaalaukset ovat käsityötaidon mestarinäyte.
Alttarin kuvamaailma liittyy Kristuksen pelastussanomaan. Meille jäi hetki aikaa myös
omatoimiseen katseluun ja mm. tuohusten ostamiseen ja sytyttämiseen. Kaiken kaikkiaan
kunnostustyöt ovat olleet valtava urakka ja
jatkuvat alueella yhä edelleen.
Lounas ja konsertti
Kirkkokierroksen jälkeen oli vuorossa lounas
luostarin yleisöravintolassa. Vaatimattomassa,
mutta tarkoitukseensa sopivassa ravinto-

Luostarin pääkirkko.
lassa meille tarjottiin kaalikeittoa, kalaa
lisukkeineen ja jälkiruoaksi teetä ja keksejä. Lounaan jälkeen menimme varttitunnin kestävään konserttiin kuuntelemaan
Konevitsan luostarin kvintettiä. Konsertin
jälkeen oli mahdollisuus ostaa CD-levyjä.
Pian olikin aika lähteä kävelemään kohti satamaa. Poikkesimme vielä hetkeksi
luostarin puutarhaan ja matkamuistojen
myyntikojulle. Ainakin minulle jäi tunne, että haluan tulla Valamoon uudelleen.
Jatkuu ...

Luostarin pääkirkon sisäpihalla.
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Konevitsan luostarin kvintetti.

Suunta kotiin
Hyvästelimme satamassa viehättävän oppaamme. Edessä oli jälleen laivamatka kantosiipialuksella Sortavalaan. Bussi odotti satamassa
ja kotimatka saattoi alkaa.
Onnistuneesta matkasta jäi hyvä mieli.
Matkalaiset olivat mukavia ihmisiä ja tunnelma oli leppoisa.

ANNE JA JUUSO - HALLITUKSEN UUDET JÄSENET
Kuvat Esko Koistinen

Hei!
Olen Anne Karvinen. Uusi jäsen sukuseurassa ja seuran hallituksessa.
Asun ja elän Heinävedellä. Luostarin tuntumassa olen kasvanut ja kirkon rinteeseen kotini rakentanut. Perheeseeni kuuluu puoliso
ja kolme salskeaa koulupoikaa. Meidät löydät sukukirjasta Vehmersalmen Koististen
luvusta.
Harrastan osallistumista; työhöni, yhteiskuntaan, yhteisöihin, kursseille, konsertteihin, kodin askareisiin, metsätöihin jne.
Huomaan olevani mukana monessa, kuten
äitini. Liekö Koistisen puolen sukuperuja?

Hei!
Olen Juuso Koistinen, sukuseuran nuorisokaartia, joka tekee elantonsa kokkaamalla
ja toivoo, etteivät sukuseurat vaipuisi unholaan sukupolvenvaihdoksissa. Asun tällä hetkellä Jyväskylässä.

Enkö vain osaa sanoa ei? Koistisen perintöjäkö sekin? Tällä viittaan ukkiini Uuno
Koistiseen, Koistilan kylältä, ja mitä hänestä olen kuullut; aina valmis auttamaan.
Mitä olette mieltä kokeneempina seuran jäseninä suvun piirteistä? Kirjoittakaapa mukavia juttuja tänne lehteen.
Minä rakastan tarinoita. Sukujen ja ihmisten
tarinoita. Jokainen meistä on elänyt mielenkiintoisen elämän, jokaisella on mielenkiintoinen historia.
Terveiseni ja hyvää adventin aikaa teille
kaikille!
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Tehtävä ja nimi
Puheenjohtaja
Esko Koistinen
Sihteeri,
sukututkimus
Pirkko Markkanen
Rahastonhoitaja
Hannu Koistinen
Varapuheenjohtaja
Irma Koistinen
Hallituksen jäsen
Tuija Kainulainen
Hallituksen jäsen
Anne Karvinen
Hallituksen jäsen
Juuso Koistinen
Hallituksen jäsen
Sakari Koistinen
Hallituksen jäsen
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Hallituksen jäsen
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Hallituksen jäsen
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- Sukuseuran pankkitili: FI62 5482 0620 0385 84 “Koististen Sukuseura ry”
- Jäsenmaksut: varsinainen jäsen 20,- €, alle 25-vuotias 10,- €, ainaisjäsen 400,- €
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Nettisivuilla (https://www.koistiset.net) on tietoa sukuseuran toiminnasta ja sieltä löytyy myös sähköinen jäsenlomake sekä yhteydenottolomake.
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KOISTISTEN SUKU II - JOULUPUKKI SUOSITTELEE!

Miten Koistiset sijoittuvat maailmanlaajui- Sukukirja II –teoksessa. Kirjan on toimitsella geneettisellä kartalla ja mistä tulem- tanut Heikki A. Turunen, DNA-tutkimuksen
me? Mitä ”haploryhmää” olemme? Mitkä toteuttanut Ari Kolehmainen ja ulkoasun
suvut ovat meille läheisiä? Kuinka kauka- suunnitellut Arto Koistinen.
na menneisyydessä on yhteinen geneetti- Tilaa arvokas joululahjakirja seuran toiminen kantaisä ja missä vaiheessa sukunimi henkilöiltä! Jäsenhinta 60,-€, muilta 75,-€
on viimeistään syntynyt? Mitkä ovat eril- ja postikulut. Joulupukki suosittelee!
listen sukuhaarojen syntyvaiheet ja mahHyvää ja Rauhallista Joulua Koististen Suku
dolliset keskinäiset suhteet?
II -kirjan parissa! Onnea Vuodelle 2020!
Näitä kysymyksiä ratkotaan Koististen
--------------Sukuseuran toimihenkilöt kiittävät saamastaan postista. Toivomme edelleen sukuseuran
arkistoon sukuselvityksiä ja muuta suvun historiasta kertovaa materiaalia. Toivomme
myös tarinoita, muistelmia ja vanhoja valokuvia julkaistavaksi seuran lehdessä.
--------------Koististen Sukuseura ry. Sihteeri Pirkko Markkanen Metsärinteentie 44 78500 Varkaus.
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VALOKUVIA SORTAVALAN JA UUDEN VALAMON
RETKELTÄ 2019. LIITE VERKKOLEHDESSÄ.

Teksti Irma Koistinen, kuvat Jaana Koistinen, Hannu Koistinen ja Pirjo Räsänen

Ruskealan kirkon raunioilla osa matkalaisista kajautti ”Karjalan kunnailla” Maire
Koistisen johdolla. Ruskealan vanha kirkko tuhoutui tulipalossa vuonna 1940.
Ruskealan nykyisen kirkon kirkkosali valmistui
2016 .
Tulipalossa v. 1940
tuhoutuneen kirkon raunioiden viereen rakennettiin suomalaisten
avustuksella v. 2010
käyttöön otettu kirkko, joka myös paloi v.
2013. Tohmajärveläisen
Kalevi Keinosen myötävaikutuksella kirkolla
aloitettiin majoitus- ja
ruokailupalvelujen järjestäminen. Hän myös
toimi Inkerin kirkon
siunaamana pappina
Ruskealassa. Keinonen
menehtyi syksyllä 2013.
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Katunäkymä Sortavalasta.

Ortodoksinen Nikolskajan kirkko Sortavalassa. Kirkko on aiemmin tunnettu nimellä
Sortavalan apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko. Kirkko valmistui vuonna 1873.
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Sortavalan entisen Tyttökoulun (1911) julkisivu. Arkkitehti Jakob Ahrenberg suunnitteli
tyttökoulun, kuten myös Sortavalan Lyseon (1901). Rakennuksen tunnuspiirre ovat sen
länsikulman kolmiomuotoiset harjat. Rakennus selvisi vähin vaurioin talvisodan pommituksista. Talvisodan jälkeen Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat siirrettiin Magnus
Schjerfbeckin suunnittelemaan Joensuun Tyttökouluun, joka sijaitsi Pielisjoen rannalla.

Sortavalan entisen Tyttökoulun kunnostamaton seinä oikealla. Sortavalan julkisille
rakennuksille on tyypillistä vain julkisivujen
kunnostus.
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Vakkosalmen laululava.Vakkosalmen laululavalla järjestettiin ensimmäiset laulujuhlat
jo v. 1896. Tämän laululavan ja seuraavankin akustiikka todettiin huonoksi ja lavat
päätettiin purkaa. Kolmannen laululavan suunnitteli arkkitehti Väinö Tuukkanen vuoden
1926 laulujuhlia varten. Vakkosalmen puisto julistettiin Suomen kauneimmaksi ja oivallisemmaksi laulujuhlapaikaksi. Tämä lava toimi seuraavienkin vuoden 1935 laulujuhlien
pitopaikkana. 1940-luvulla lava ei enää ollut käyttökunnossa.
Viidennet, Venäjän ensimmäiset Sortavalan laulujuhlat järjestettiin v. 2012 ja kuudennet v. 2016. Vuonna 2019 järjestettiin jälleen laulujuhlat, jotka juhlistivat 100-vuotista
Karjalan tasavaltaa. Useita suomalaisia kuoroja osallistui näille laulujuhlille.

Yksityinen kotitalo Sortavalassa.
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Entinen paloasema. Paloaseman on suunnitellut Ivar Aminof ja se valmistui vuonna 1888.
Paloasema toimi alkuperäisessä käyttötarkoituksessa vuoteen 1995 asti. Talon väri on
vaihdellut mm. oranssista vaaleanpunaiseen, nyt ainoastaan palotorni on vaaleanpunainen.

Matkalla Kuhavuorelle.
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Kuhavuorella. Kuhavuorelta näkyy hyvään sään aikaan yli koko Sortavalan ja Laatokan
pohjoisosan saaristoa.

Kuhavuorella.
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Talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden
suomalaisten muistoristi.
Sankarihautausmaa (1939-1944)
on perustettu keskelle kaupunkia
luterilaisen kirkon kirkkopuistoon.
Sinne on haudattu 452 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta vainajaa.
Muistoristi pystytettiin vuonna 1940.
Nykyisen muistoristin suunnitteli
Toivo Jaatinen. Alue on siistitty,
istutettu avaraksi nurmikentäksi.
Ristimuistomerkin jalustassa lukee
”Tässä lepää 452 suomalaista, jotka
puolustivat Suomea sodissa 19391944”.

Sortavalan Yleinen sairaala Kuhavuoren juurella. Kuvassa on venäläisten aikoinaan
rakentama osa sairaalasta.
Lappeenrannassa vuonna 1868 syntynyt lääkäri ja kirjailija Gustaf Winter toimi yleisen sairaalan ylilääkärinä vuosina 1895-1918. Winter oli aikanaan arvostettu henkilö
Sortavalassa. Hän oli aloitteentekijänä Sortavalan uuden piirisairaalan suunnittelussa.
Hän osallistui myös Sortavalan ensimmäisten laulujuhlien järjestämiseen Vakkosalmen
puistossa.
Sairaalarakennus jäi tyhjilleen 2010-luvun alussa ja se paloi vuonna 2014.
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Laatokalla. Matka Sortavalasta Vanhaan Valamoon taittui noin tunnissa kantosiipialuksella. Laatokka on Euroopan suurin järvi. Näimme Laatokan rantoja ja aavaa ulappaa.
Näimme myös Laatokan kuuluisimman ”mökkiläisen” Vladimir Putinin huvijahdit rannassa sekä puiden lomasta pilkottavia huvilarakennuksia.

Opas oli vastassa Valamon satamassa. Taustalla näkyvä matkustaja-alus toimii väliaikaisena majoitustilana hotelliremontin aikana.
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Vanhassa Valamossa. Sujuvaa suomea puhunut oppaamme kertoi meille luostarin historiasta, luostarielämästä ja asumisesta Valamon saarella. Luostarin perustivat munkit
Sergei ja Herman. Perimätiedon mukaan todennäköisin perustamisaika ajoittuu 1100-luvun
puolivälin tienoille.

Vanhan Valamon pääkirkon sisäpihalla riitti ihmettelemistä. Katseet kiinnittyivät valtavan
suureen pääkirkkoon ja sen kauniisiin väreihin.
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Vanhan Valamon pääkirkko. Pääkirkossa ei saanut valokuvata, joten kirkon mykistyttävä kauneus säilyy mielessämme. Tuli tunne, ettei kirkon kauneutta voi sanoin kuvata, se
täytyy jokaisen kokea itse.

Kirkkoon pukeudutaan asiallisesti.
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Lounaalla Vanhassa valamossa.

Konevitsan luostarin kvintetti. Lounaan jälkeen saimme nauttia hengen ravinnosta.
Varttitunnin mittainen pieni konsertti saatteli meidät pois Valamosta.

