
 

 

 

 

 

 

 

Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien  
tietojenvaihtopäivät 

21.–23.9.2018 
 

Viime vuosina on useimpiin seurakuntiin syntynyt venäjänkielisten uusien 
seurakuntalaisten aktivoimaa toimintaa. On muun muassa kuoroja, kerhoja 

ja keskustelupiirejä. Yleistä on, että osallistujamäärä on rajallinen ja että 
vertaistukea on vähän. Viime vuonna pidetyt tietojenvaihtopäivät saivat 

paljon myönteistä palautetta. Keskustelu oli vilkasta ja valmius jakaa 
kokemuksia käsin kosketeltava.  

 
Tietojenvaihtopäivien tarkoitus onkin tuoda esille hyviä ja vähemmän 

toimiviksi osoittautuneita työmuotoja. Pääosassa ovat toimintaa 
pyörittävät henkilöt. 

 
Suosittelemme, että seurakunnat lähettäisivät osallistujia!  

Tapahtuman kieli on venäjä. 
 

Hinta 99 €/henkilö sisältää ohjelman, majoituksen ja ohjelmaan merkityt ateriat. 
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.9.2018 mennessä: 
Valamon opisto 

kurssit@valamo.fi tai 017 -570 1401 
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VENÄJÄNKIELISTEN SEURAKUNTA-AKTIIVIEN 
TIETOJENVAIHTOPÄIVÄT 
21.-23.9.2018 
 
Perjantai 21.9. 
15.00 Saapuminen ja päivällinen 
16.00 Kurssin avaus, opiston luokka 103 
 Alkupuheenvuoro piispa Arseni  
16.30-17.15 Esittäytymiskierros  
18.00 Ehtoopalvelus 
19.30 Iltapala, Trapesa 
 
Lauantai 22.9. 
6.00 Aamupalvelus ja liturgia 
7.30- Aamupala 
9.15 Miten seurakunta toimii – Anatoli Lappalainen  
10.15 Miten aloittaa – uusi toimintaryhmä Rovaniemellä – Zhanna 

Koskiniemi 
11.15 Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari – rukousta ja työtä – 

nunna Ksenia 
12.00 Moleben 
12.30 Lounas 
14.00 Miten Suomen ortodoksinen kirkko toimii – Anatoli Lappalainen  
14.45 Varainhankinta kerhon toiminnan tukena – Irina Trifonova 
15.45 Kirkon venäjänkielinen viestintä – mitä se on ja mitä te 

toivoisitte sen olevan – diakoni Vladimir Sokratilin  
17.15 Päiväkahvi 
17.30– Mahdollisuus synnintunnustukseen 
18.00 Vigilia 
20.00 Iltapala, Trapesa 

 
Sunnuntai 23.9. 
7.30- Aamupala, Trapesa 
9.00 Liturgia 
11.00 Lounas 
12.30 Loppukeskustelu 
13.45 Päätöskahvit 
 

Tervetuloa kurssille! 
 
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen 
ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti 
kahvila-ravintola Trapesassa asioidessaan. 
 
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola 
Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita 
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset. 
 
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. Avain palautetaan 
luostarin vastaanottoon. 
 
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin 
jumalanpalveluksiin. 
 
Kurssin hinta on 99€ sisältäen opetuksen, majoituksen ja ohjelmaan merkityt 
ateriat. Lisäateriat voi ostaa normaalihinnalla Trapesasta. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.9.2017 mennessä 
netissä valamo.fi/valamon-opisto, puhelimitse 017 5701 401 tai sähköpostilla 
opisto@valamo.fi 
 
 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 
 
 

 
 

 

Yhteistyössä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan kanssa 
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