
 - KAHDEN LUOSTARIN KIERROS SUOMESSA – 
             UUSIVALAMO & LINTULAN LUOSTARI 28.-29.8.2021 
Matka pv 1.    

Mielenkiintoinen HämeBus Valmismatka Itä-Suomessa sijaitseviin luostareihin. Ensimmäinen kohteemme on Valamon 

uusi luostari. Tänne saavumme klo 12:00, missä meillä on tutustuminen luostarin historiaan ja puutarhaan sekä 

luostarin kolmeen kirkkoon ja kolmeen tsasounaan.  Klo 14:00 Luostarin laivalaiturista lähdemme risteilylle M/s 

Sergeillä. Risteilemme yli 100-vuotiaalla Taivallahden sisävesikanavalla ja matkalla nautitaan kahvia/teetä sekä pientä 

suolaista. Ennen kaikkea nautitaan kesäisistä järvimaisemista. Risteilyn kesto on noin 2h 15 min. Majoittautuminen 

luostarihotelliin.  Klo 16:15-17:00 ruokailu luostarin ravintola Trapesan noutopöydästä. 

Ruokailun jälkeen luostarilla vapaata aikaa ja tutustumista omatoimisesti.  

Halukkaille klo 17-18.00 (lisähinnasta) mahdollisuus luostarin mielenkiintoiselle viski- ja viinikierrokselle. 

Mahdollisuus osallistua Ehtoollis-palvelukseen pääkirkossa klo 18-19:30. 

Iltapala klo 20-21:00 (Valamon ruokaisa teepöytä) Hiljaisuus luostarimäellä alkaa klo 22:00. 

 

Matka pv 2. 

Luostarin aamiainen tarjolla ravintola Trapesassa klo 7:30-10:00. 

Tutustuminen omatoimisesti klo 9-10:15 kuvataide näyttelyyn (Taivaallinen maisema) 

sekä luostarikauppaan. 

Huoneiden luovutus ja lähtö klo n. 10:30 Saapuminen Lintulan luostariin klo 11:00 Opastettukierros luostarissa, sekä 

omatoimista kiertelyä. n. Klo 12:00 lähtö kotimatkalle kotimatkalla omakustanteinen lounas. 
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Ilmoittautuminen 27.7.2021 mennessä, paikkoja myynnissä rajoitetusti. Bussia ei myydä täyteen, 

jotta voidaan varmistua turvallisesta matkasta. Matka ja peruutusehdot liitteenä. 

 

Ilmoittautumiset Miralle 044-988 6896   tai    myynti.hamebus@gmail.com        

Muut tiedot ja matkat:  www.hämebus.fi                            

 



 

 

Lyhyt Luostari INFO 
 

Valamon luostari 

Luostarin pitkään historiaan mahtuu sekä voimakkaan kasvun että vaikeiden koettelemusten leimaamia ajanjaksoja. 

Perimätiedon mukaan Valamon luostari on perustettu 1100-luvulla. Ensimmäinen ja toinen maailmansota vaikuttivat 

kuitenkin dramaattisesti luostarin vaiheisiin. Suomen ortodoksisen kirkon alaisuudessa toiminut luostari evakuoitiin 

Laatokan saarelta karjalasta helmikuussa 1940 ja noin 200-henkinen veljestö löysi uuden kodin Heinäveden 

Papinniemestä. Seuraavina vuosikymmeninä luostarin jatkuvuus oli uhattuna veljestön ikääntyessä ja harventuessa 

vääjäämättömästi. 1970-luku osoittautui kuitenkin luostarin uuden kasvun alkusoitoksi. Pääelinkeino muuttui matkailun 

lisääntyessä. Tänäpäivänä luostari on noin kymmenhenkisen veljestön kilvoittelupaikka, Suomen merkittävin 

ortodoksisen kulttuurin keskus ja suosittu matkailukohde. 

 

Lintulan luostari 

Lintulan luostari on alkujaan Karjalan kannakselta, Kivennavasta. Lintulan luostari sai alkunsa yksityisestä 

lahjoituksesta. Salaneuvos Feodor Petrovits Neronov ja hänen vaimonsa Larisa Aleksejevna lahjoittivat vuonna 1894 

kirkolliseen käyttöön osan omistamastaan suuresta maatilasta ja sen rakennuksista Karjalankannaksella Kivennavan 

pitäjässä. Samana vuonna Jumalanäidin Kazanilaisen ikonin luostarista Mokshanista Penzan läänistä Etelä-Venäjältä 

lähetettiin 12 sisarta aloittamaan yhteisöelämää Lintulassa. Nimensä yhteisö sai läheisestä Lintulan kylästä ja joesta. 

Lintulan naisyhteisön toiminta alkoi virallisesti vuonna 1895, kun Suomen arkkipiispa Antoni vihki käyttöön Pyhän 

Kolminaisuuden kirkon. Uusi yhteisö sai hengellistä tukea pyhältä Johannes Kronstadtilaiselta, joka vieraili Lintulassa 

kahdesti vuosina 1895–96.  Sisaristo sai elantonsa lypsykarjanhoidosta sekä puutarhatuotteiden ja metsän myynnistä. 

Suuren osan tilan töistä he tekivät itse. Lintulan luostari evakuoitiin lokakuun 1939 aikana useassa erässä. Seuraavan 

talvikauden ja kevään aikana he olivat kolmessa eri paikassa, kunnes kesällä 1940 saivat vakituisemman 

sijoituspaikan Tampereen läheltä Kuhmalahdelta vanhassa Lintulassa. Sotatoimissa oli tuhoutunut suurin osa 

luostarin rakennuksista. Vain kookas hirsinen päärakennus oli asuinkunnossa. Siellä majoitettiin sotilaita. Tämä 

rakennus on säilynyt meidän päiviimme asti, vasta vuonna 2008 se purettiin. Sisaristo alkoi etsiä uutta pysyvää 

luostaripaikkaa sisä-Suomen puolelta. Lopulta päädyttiin ratkaisemaan asia arpomalla kahden tarjolla olleen maatilan 

välillä. 

 

 

 Yleiset matkapakettiehdot 
Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin 

sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja 

matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017/www.finlex.fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säädökset. 

 

HämeBus Oy on merkitty matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj Sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. 

 

Pääset tutustumaan niihin täällä: 

 

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/ 

 

HämeBus ValmisMatkojen peruutusehdot:  

 - 14-28 vuorokautta ennen matkaa, toimistokulut 50€/varaus  

 - 7-13 vuorokautta ennen matkaa 50% matkan hinnasta / hlö  

 - alle 7 päivää ennen matkaa, koko matkan hinta  

 - valmiin viisumin hinta jää aina asiakkaan maksettavaksi 


