
Korkeasti Pyhitetyt Esipaimenet, siunatkaa! 

 

Olemme jo vuosikaudet olleet huolestuneita seurakuntalaisten passiivisuudesta seurakunnissa. 

Sama huoli on varmasti myös Teillä, esipaimenillamme. Yrityksiä tuon asian parantamiseksi on ollut 

vuosien varrella useita. 

 

Yritämme tehdä nyt jotain konkreettista. Millä saisimme ihmisiä aktiivisiksi? Hankkeemme on 

nimeltään ”Katekumeeni- ja aikuiskoulutuksen aloittaminen seurakunnissa”. Nimi voi olla jokin 

muukin. 
 

Tuon tavoitteen saavuttamiseksi olemme suunnitelleet tapaamista Valamon opistossa tammikuussa 

2022. Siellä keskustelisimme aikuistyön haasteista ja mahdollisuuksista. Keskustelujen pohjana 

käytämme, ja tarvittaessa päivitämme aikuiskasvatuksen opetussuunnitelmaa, mutta siitä ei saa 

tulla estettä.  

 

Ydintarkoitus on aktivoida seurakuntien katekumeenityötä niin, että vapaaehtoiset ja palkatut 

työntekijät kokisivat aikuiskasvatuksen hyödylliseksi, ja erityisesti läheiseksi toimintamuodoksi 

seurakunnissa. Taustalla tietenkin varsinainen tavoite: liturgisen elämän laajentaminen koko 

elämää käsittäväksi. Aihe on siis todella laaja. 

 

Lähestymistapa olisikin keskusteleva, ja kokemuksia jakava, sillä jokaisella seurakunnalla ja sen eri 

alueella on omat ominaispiirteensä aikuistyön toteuttamisessa. Keskustelujen avulla voimme oppia 

toinen toisiltamme hyväksi todettuja toimintatapoja.  

 

Haluaisimme kutsua teidät, esipaimenet, osallistumaan noille päivillemme. Piispan läsnäolo antaisi 

uutta ryhtiä koko hankkeelle. Ehdotamme ajankohdaksi 17.–19.1.2022. Alkuviikon päivät sopinevat 

parhaiten seurakuntien työntekijöille.  

 

Tarkoituksena olisi, että jokaisen hiippakunnan seurakunnasta lähettäisi päiville yksi tai kaksi 

katekumeenityöhön perehtynyttä henkilöä. Teiltä, esipaimenet, tarvitsisimme suositusta 

seurakunnillemme lähettää paikalle sopiva henkilö.  

 

Päivien alustava ohjelma: 

 

ORTODOKSINEN KATEKUMENIA JA AIKUISKASVAUS SEURAKUNNISSA 17.-19.1.2022. 
 
Kurssi on tarkoitettu kaikille seurakuntiemme aikuiskasvatuksesta vastaaville. Varsinaisten työsuh-
teissa olevien seurakuntiemme vastuunkantajien lisäksi odotamme erityisesti seurakunnan vapaa-
ehtoisia osallistumaan tälle kurssille. Päämäärämme on yhteinen, eli saada aikuisväestö mukaan 
seurakuntiemme toimintaan.  
 
 



OHJELMA 
 
Maanantai 17.1. 
 

14.00 Saapuminen ja päivällinen 

15.45 Kurssin avaus. Tutustuminen ja kurssin tavoitteet. 

16.00 Kirkossa tehdyn kyselyn tulokset. Miten kirkossa aikuistyö koetaan? Tulosten kerto-
minen ja analysointi. Eetu Karjalainen. 

18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset 

19.30 Iltapala.  

20.00 Ajatusten koonti iltapäivän aiheesta. 

 

Tiistai 18.1. 

6:00 Aamupalvelus ja liturgia  

7.30-  Aamiainen 

9.00 Mitä katekumeenikoulutus tarkoittaa? Teoriaa ja käytäntöä. Isä Teo Merras. 

10.45 Keskustelua aiheesta. 

12.00 Lounas 

13.30 "Katekumeenina nykyajassa". Pekka Metso. 

14.15 Hengellinen identiteetti, katekumenian toteutuminen ja aikuistyö seurakunnissa. 
Useita alustajia. 

15.30  

18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset 

19.30 Iltapala 

 

Keskiviikko 19.1. 

6.00 Aamupalvelus 

7.30- Aamiainen 

9.00 Koonti ja päätöskeskustelu. 

11.30 Lounas ja kotiinlähtö 

 

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja kurssikortin. 
Kurssilaisia pyydetään pitämään kurssikortti esillä erityisesti Trapesassa ja muistoesinemyymälä 
Tuohuksessa asioitaessa.  



  
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola Trapesan noutopöy-
dässä. Trapesasta voi lisäksi ostaa aterioita, pientä purtavaa, virvokkeita ja kahvia päivän hinnoin. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitteet.  
  
Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen. Lähtöpäivänä huoneet on luovutettava klo 
12 mennessä. Huoneen avain palautetaan luostarin vastaanottoon.  
  
Kurssin hinta on 100 €/hlö.  
  
Kurssihintaan sisältyy opetus (15 h), majoitus ja ohjelman mukaiset ateriat.   
  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 3.1.2021 mennessä  
kurssit@valamo.fi  
puh. 017 570 1810  
www.valamo.fi/valamon-opisto  
  
  
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin jumalanpalveluksiin.  
  
Tulethan kurssille tuoksuttomana.  
  
© Oikeudet muutoksiin pidätetään.  
  
 

 

Ystävällisin yhteistyöterveisin, ryhmämme jäsenet 

 

Isä Ioannis Lampropoulos 

Isä Jyrki Penttonen 

Koordinaattori Eija Honkaselkä 

Opettaja Juha Riikonen 
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