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lJumalan armosta

rakas Lintulan Luostarin Ystiivfi!
!
:

olemme saaneet viime wosina i:

:LNTULAN LUOSTARIN
aa

|YSTAVAT R.Y:N
!3O.YUOTISJT]HLAT
:

! lintulan Luostarin Ystiivlit r.y. perustettiin
!nemikuun 3. pliivlinli 1967.

:.
iLintulan Ystlivlit r.y.:n 3O-vuotisjuhlat pidetiilin :

i luostarissa sunnuntaina kesfikuun 8. pfiivlin fr,1997.i

Liturgia alkaa klo 9, jonka jlilkeen mennlilin
ristisaatossa hautausmaalle, missii toimitetaan
litania Teitii seuraa ruokailu ja kahvi trapesan
edessil lammen rannalla, jos sliii sallii. Tlilitlli
pidetlifin myiis pieni juhlahetki villittiimlisti
kahvitarjoilun j fllkeen.

TervefuIoa!

:

irnvrur,AN LUosTARTN YsTAvAr RY:N
!rr
:JASENMAKSUT
:

irrlmAx LEHDEN vAr,rssA or,EvELLA Tr-
: LIrEPAr{OKORTTLLA VOrT MAKSAA
! vuoDEN 1997 "rAsnxMAKsuN. rLMorrA
; VITTTNUMERO MAKSAESSASI.
i
i Jiisenmaksut ovat seuraavat:
! henkiliijiisenet:
! rro!wosijlisen 50 mk, ainaisjlisen 500 mk
i yhteisiijflsenet:
irrrrosijfisen 200 rrk, ainaisjfisen 750 mk
:

! titittepanokortissa on myiis kohta mahdollista
!lahjoifusta varten. Jos maksat muullla kuin ohei-
! ^^ff ^ ,a-!I:II 

-^r-^- 
/.rr ^-^r !r-^ -! ^- - -. . _ .1isella tilillepanokortilla, merkitse nimesi ja osoit-

i,...
i teesi myiis tilillepanokortin tiedotusosaan, jotta
tietosi vlilittyvlit maksun suorittajalle.

HUOMIO!
Tilillepanokorffi on lliheteffy kaikille, myiis ai-
naisjlisenille. Siitfl nlikee oman viitenumeronsa,
jota voi kfiyttlili maksuautomaatitla yhdistykselle
makseffaessa

!eliH rakkaan luostarimme sisarten kanssa monia !

ii,rnUlisia hetkiil
:

iratana on luostarin l0O-rnrotisjuhla, joka viellikin i
iitsekultakin on mielessii miellyttfiviinfl kokemukse- 

i

,"t !

!Takana on myiis S0-vuotistaipaleen huomioiminen 
:

!luostarin toiminnassa lleinlivedellll i
:
:

!olemme olleet todistamassa 3O-vuotiskautta kynt- ::.
itiliiiden valmistusta luostarissa- :::!l
; 
Nvt_v_almistaudumme viefffim?ifin oman jlirjestiim- 

ii-. Lintulan Luostarin Ystiivlit r.y:n 30-rnrotis- i

ijuhlaa 
!::

!Mutta ennen kaikkea uskon, ettfl meille kaikille on i
! ollut hyvrn tlirkeiitii ja mieluisaa kokea nrkouksel- i
!tista yhteyttli luostarin kanssa r

:
:

i Kiitettlivlillii tavalla on kentliltli tullut palautetta ja :

!neuvoja yhteiselle asiallemme. Kiitotlisuudella i
iolemme saaneet offaa vastaan lahjoifuksia, joilla i
itaas olemme voineet auttaa luostaria i

:
:.:

i Myiis pitkliaikainen epiikohta jiisenmaksuasiassa 
i

ioo korjaantunut. olemme vihdoin saaneet jlisen- 
i

i rekisterin sellaiseen kuntoon, ettii se palvelee meitfi i

ikaikkia oikealla tavalla 
i
!

iKentliltii on tuIlut ehdotuksia alaosastojen perusta- !

!miseksi. Tiimli on tervetullut piriste toimintaamme. i

iRukoilemme Jumalan siunausta teitle, jotka haluat- 
i

ite olta mukana tiillaisessa tyiimuodossa yhdistyk- 
!

!sen hallitus pyrkii voimiensa mukaan olemaan teil- :

:

ite 
avuksi. 

i

:R"kkrtt Lintutan Luostarin Ystiivfit, toimiessanne 
:

!rakkaan luostarin ja sen sisariston hyvfiksi !ilk]i[-- !

i-. kiitelkii itselimme tai odottako muilta kiitoksen :

! sanoja, silH on vaara, ettii kiitos synnytteiai meissfi :

i itserakkautta, itserakkaus ylpeyttli ja tiimli kaikki i
lyhdessii Jumalasta vieraantumista Sen sijaan kiit- i
!teikeemme ja ytistiiklilimme Jumalaa laskien kaiken !

ineinen ansiokseen. Silloin HSin patkitsee ja antaa i
imeille rakkautensa kautta mahdollisuuden iankaik- !

Viktor
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LINTULAN LUOSTARI i
i
i

:JUMALANPALVELUKSET 
i

kesilkuu-elokuu arkisin klo 6 ja 18, lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapiiivinfl klo 8 ja 18' 
j

Syyskuu-toukokuu kuten kesfikaudella, paitsi iltakirkko on klo 17. 
:

iMATKAILUPALVELUJA :

yksityisille ia ryhmitle 1.6.- 31.S. i
Toukokuussa ja syyskuussa auki tarvittaessa ja tilauksesta I

KAHVIOPALVELUT i
10-18. Kotiteivonnaisia i

i

MAJOITUSPALVELUT i
keslikuu-elokuu. i

1-3 hengen huoneita, 25 wodepaikkaa. :
i

MATKAMUISTOMYYMALA
9-18. Kiisit6itli, ikoneja, tuohuksia, hunajaa, villalankaa ja lampaannahkoja j

i

LUOSTARIN KIRKKO i
on auki keslaikana pflivittfiin s-18 ja aina jumalanpalvelusaikoina Esittely ryhmille 

i
iopimuksen mukaan 3 mk/henkil6. i

i

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET i
i

LINTULAN LUOSTARI 
!

HONKASALONTE s i
7eE3o PALOKKT i

PUHELIN 017-563106,563210, i
KAHVIO 563225, i

TELEKOPTO 017-s632r0 
i

K4Rvlo _of 5_g_1"?I:7-r?91 j



LINTULAN LUOSTARI 50 VUOTTA
HErNAvromrA wroNr\A tss6

Venfllflinen luostariperinne sliilyi liipi
evakkovuosien

Igumenia Arsenian johdolla pohjoissavolaisen Pa-
lokin kyllin keskelle 1946 asettunut sisaristo oli
sekii kieleltiifin eff [ luostariperinteeltiilin vend-
liiistil Karj alan kannaksella Kivennavan pitlij lin
Lintulan kylflssil toiminut luostari kuului kuitenkin
Suomeen ja oli Suomen ortodoksisen kirkkokunnan
alainen. Niinpfi sisaristokin joutui llihtemiilin evak-
koon sisil-Suomeen talvisodan edellli syksylle 1939.

Luo starin el ilmli viili aikaisissa sij oitusp aikoissa
kesti lfihes seitsemfin rmottu Koska sisarista vain
pari puhui suomea, saivat he apua vakituisen
asuinpaikan etsimisessii Valamon luostarilta, joka
jo aikaisemmin oli muuttanut lleinlivedelle. Vala-
mosta saatiin myiis edelleen rippi-isiit ja monen-
laista apua uuden eliimfinvaiheen alussa.

Palokkiin Koskijflrven kartanoon muuffaneen si-
sariston lukumliilrfi oli pienentynyt evakkovuosien
aikana Viisi oli kuoilut ja ainakin neljii noviisia oli
liihtenyt pois. Silti heitli oli vielfl yli kolmekym-
mentd- Jliljeltli olivat i3ikkflimmfit, joista osa jo sai-
raalloisia Nuorin oli nykyinen igumenia Antonina,
joka tuolloin oli 40-vuotias.

Luostari oli kuitenkin sliilyttiinyt yhteisiinsii ja pe-
rinteensli vahvana, vaikka oli joutunut eliimlifin
toi senl ai sess a kulttuu riymp iiri stti s sii j a j akam aan
sodanjilkeisten vuosien raskaat elfim?inolot hfimii-
lliisten naapureidensa kanssa.

Sisaristo suomalaistui ja pienentyi

Palokissaolon aikana luostarisukupolvi on vaihtu-
nut. Vakituisiksi asukkaiksi on nilinii rruosina j[ei-
nlt yksitoista suomalaista sisartu Useimmilla heistli
on mv6s karjalais-oftodoksinen tausta Viimeinen
vpnh assa Lintulassa kilvoiffelunsa aloittanut nunna
on igumenia Antonina

Lintula onkin sukupolven vaihtuessa viihitellen
muuttunut suomalaiseksi ja samalla sisariston lu-
kumflflrfi nyt vakiintunut entistfl pienemmfiksi, vii-
hfin yli kymmeneen. Kun sisariston mfiflrfi 1970-lu-
vun lopussa laski alle kymmeneen ja luostari oli
muutenkin murrosvaiheessa, pelfittiin sen jo lop-
puvan. Vflhitellen osoittautui kuitenkin todeksi se
arkkipiispa Paavalin esittf,mfl ajatus, ettf, luostari-
asukkaiden m[[r[ on suhteessa kirkkokunnan
jflsenmflfirflfin. Laatokan suuret luostarit eivfit
tfltldin sovi vertailukohdaksi.

Kirkkoslaavi siiilyi ainoana jumalanpalveluskielenfi
1970-luvun alkupuolelle asti. Palvelukset olivat pit-
kifl sislltflen mm. paljon psalmien lukemista T[-
mln vuoksi oli erikseen mlilrfityt kirkkonunnat ja
tyiinunnat, koska molemmat tehtflvflt alkoivat var-
hain aamulla ja kestivlt myiihflfin iltaan Ensim-
m?iisinii vuosikymmeninfl luostarissa kflyneet ovat
kuvailleet, kuinka hartaan tunnelmallisia palveluk-
set vanhassa kartanon salikir kossa olivat

Vasta 1980-luvulla vakiintui suomenkielinen juma-
lanpalveluskflytflntd, kun luostariin olivat tuIleet
seurakuntaellimflss[ ja pitklilin olleet fiidit Pelagia
ja Marina sekii uusi vakituinen rippFisfl, pappis-
munkki Herman Valamosta Heidf,n aikanaan
myds arkkipiispa Paavalin ohjeiden mukaisesti ly-
hennettiin palveluksia ja muutettiin alkamisaikoja
niin, ettfl mahdollisimman monella on tilaisuus
tyiin ohella osallistua niihin.

Taloudellinen omayaraisuus ja ulkopuoli-
nen tuki

Lintulan luostari oli jo perustamisvaiheessa offanut
tehtlviikseen ansaita itse elantonsa "ainoastaan si-
sarten omien kfltten tydtlfi sekfi vapaaehtoisten hy-
vflntekijdiden antamalla avulla.. eikfl suinkaan ke-
riiyslistojen kanssa pitllin kylili ja kaupunkeja kul-
kemalla" kuten asia eriiflssii lehtikirjoituksessa
Yuonna 1895 ilmaistiin.

Sodan seurauksena luostari menetti kuitenkin koko
omaisuutensa, joka jlii luovutetulle alueelle. Koski-
jlirven kartanon ostaminen oli mahdollista vihlii-
seksi jfiSineillfi sotakorvausvaroilla, mutta maatilan
ja karjan tuotto oli niukka ja sisaristo eli ensimmfli-
set vuosikymmenet hyvin kiiyhflsti.

Ortodoksisessa kirkkokunnassa keskitettiinl95O-
lurulla kaikki voimavarat evakuoitujen seurakun-
tien jfllleenrakentamiseen ja sopeuttamiseen suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Venlilfiistfl perinnettfl
edustavat luostarit jflivflt tflmiin jf,Ileenrakennus-
tuen ulkopuolelle.

Lintulalla oli kyll3i koko ajan ollut oma ystflvfi- ja
tukijajoukkonsa, joka toi julki ikfiIntyvien nunni-
en puutteelliset olot ja vaati luostarin taloudellista



tukemista, vaikka sisaret itse eivlit valittaneet. He
elivflt hiljaista tydn ja rukouksen tiyttlmflfl el[-
mlll Mutta vasta 1960-luwlla oli tilanne sellainen,
ettii oli mahdollista ryhtyii kflyt?inndn awstus-
tytihtin.

Lintulan rakentaminen alkoi 1960-luvulla

Vuonna 1961 luostari sai uudeksi igumeniaksi maa-
tushka Mihaitan. Hflnen siunauksellaan alkoivat
Lintulan ystivlit ja kirkkokunnan johto keriitii ra-
haa uutta asuntolaa ia kirkkoa varten. Samalla
edellytettiin suomenkielisten palvelusten lislflmistfi
ja luostarin kiinnittymistfi tiiviimmin kirkkokun-
nan ellimlilin Tlimli toteutui mm. siten, ettfl Lintula
otti hoitaakseen kirkkokynttiliiiden tekemisen.

Vuonna 1966 valmistui uusi asuntola ja ruonna
1973 uusi Pyhiin Kolminaisuuden kirkko. Niiissli ti-
loissa aloiffi toimintansa myds kynttilfltehdas kesil-
I'if1967. Aikaa mydten klvi ilmeiseksi, ettfl tarvit-
tiin uusi tarkoituksenmukaisempi ja tehokkaampi
tehdasrakennus. Se valmistui 1988.

Niiiden rakennustiiiden toteuttamisessa on aloit-
teellisena tekijiinl ollut luostarin ulkopuolisten ys-
tiivien ja tukijoideq piiri, joka on vuosikymmenien
aikana muodostunut hyvin laaiaksi. Uuden kirkon
peruskiven siunaustilaisuudessa arkkipiispa Paavali
toivoikin, ettfl kirkko olisi erityisesti omistettu ru-
koukselle Suomen kansan puolesta, niin laajalti si-
tii oli tuettu.

Lintulan rakentamiskausi on kestiinyt 30 vuotta
1990-luvutla on peruskoriattu asuntola ia raken-
nettu siihen lisiisiipi. Luostari on saanut oman kau-
niin hautausmaan ja siihen tsasounan' joka on
omistettu Jumalaniiidille, erityisesti hlinen Jerusa-
lemilaiselle ikonilleen. Vanha kartanomiljtiti on
sliilytetty ja luostaria ympliriiivfl kaunis metsfialue
on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksl

Lintulan Luostarin Ystivit r.Y.

Vuonna 1967 perustettiin Joensuun ortodoksisen
mieskuoron aloitteesta yhdistys tukemaan iatku-
vasti Lintulan luostarin toimintaa Rahankerliys
uutta kirkkoa varten oli sen ensimmiinen tehtflvf,-
Suuri merkitys yhdistyksetlfl oli mytis uuden kynt-
tilfltehtaan rakentamisessa, varsinkin nykyisellfl
Hetsingin metropoliitalla Leolla, ioka toimi 15
vuotta Lintulan Lrrostarin Ystflvien puheenjohta-
jana Lintulassa muistetaan hyvin mytis pitkflai-
kainen sihteeri Silja Ingman, ioka aina yhtfi hy-
nyilevflnfl toi talkooryhmflnsli luostariin.

Lintulan Luostarin Ystflviit r.y. on vuosien mittaan
tehnyt lukuisia muitakin aloitteita luostarin talou-
den kohentamiseksi ja antanut lahjoituksia' joita
sisariston tiedettiin tanitsevan, mm. papiston

kirkkopukuja ia kahvion laitteita- Vuosittain al-
koivat toistua my6s ystflvien talkoopiivfit kes[-
kuussa igumenia Antoninan nimipliivlin aikoihin.

Yhdistys on ifirjestlinyt Lintulan esittelytilaisuuk-
sia eri puolilla Suomea ja tuottanut omia myyntiar-
tikkeleita, mm. adressin. Luostarin 9O-vuotisjuh-
lan kunniaksi Lintulan Luostarin Ystflvlit iulkaisi
teoksen Lintula - Pyhfln Kolminaisuuden naisluos-
tari, jossa on laaja valokuva-aineisto ja kirjoituksia
luostarin historiasta

Kynttiliitehdas Lintulaan vuonn 
^ 

1967

Ortodoksisissa jumalanpalveluksissa kflytettfivflt
kirkkokynttitflt eli tuohukset valmistettiin kirkol-
lishallituksen toimesta ensin Sortavalassa ja sitten
Kuopiossa Kirkollishallituksen vahtimestari
Aleksi Tiitta valmisti kynttilditfl 36 vuoden ajan.
Ilflnen jlilidesslilin ellikkeelle kirkollishallitus tario-
si kynttilflinvalmistusta Lintulan sisarille wonna
1967.

Sisaristo p[itti ottaa hoitaakseen kynttildiden val-
mistuksen. Tehtaan hallinto ja taloudenhoito sekfl
jaketu ostajille jliivlt kirkollishallitukselle. Kynt-
tillikone siirrettiin Lintulan uuden asuntolan talo-
ustiloissa olevaan varastohuoneeseen. Ensimmiii-
siksi tyiintekijtiiksi tehtaalle tulivat flidit Antonina'
Serafima ja Taisia

Tuohuksia tuotettiin aluksi noin 3 000 kg vuodessa
Se antoi sisaristolle jonkin verran lisfifuloa, mutta
vietfl pitkflin he saivat pfiflasiallisen toimeentulonsa
maataloudesta j a matkailusta

Taloudeltinen rakennemuutos l'970-luvulla

Kynttil3intuotannon aloittaminen merkitsi tytiiklii-
sille sisarille raskasta aikaa Oli huolehdittava sekfl
maatalon tiiistfl ettfi monista kotitalous- ja hoitoteh-
tfivistfl sekli jumalanpalveluksista Voimat eiviit
riittlineet kaikkeen ja niin piiltettiin 1970-luvun

. alussa lopettaa lehmlikarjan pito, joka sitoi tyiivoi-
maa eniten. Mytis viljelyfi viihennettiin ja pellot pa-
ketoitiin.

Lehmien tilatle otettiin lampaita ja kanoja liiti
Varvaralle jf,i enemmlin aikaa olla tehtaalla tdissfi
ja hlinestii tuli kynttil3intuotannon johtaja- Aiti n'n-
toninan vastuu luostarin toiminnasta laaieni ia
wonna 1975 hfinet vihittiin uudeksi igumeniaksi.
Karja- ja maatalouden supistuttua tuli vfllttflmflttti-
mflksi saada pflflasiallinen toimeentulo muista elin-
keinoista Sisariston siirryttyfl pois vanhasta karta-
nosta muutettiin tupa keslikahvioksi ja sisarten en-
tisifl huoneita kunnostettiin vuokrattaviksi vieras-
huoneiksi. Uuden kirkon valmistuttua muutettiin
entinen kirkkosali kioskiksi, jossa myytiin matkai-
lijoille mm. sisarten kfisittiitli ia kynttildit]L



KUNNIANARVOISAN IGUMENIA
ANTONINAN TALKOOHOITAJAT

Vetosimme Aamun Koitossa talkooavun saami-
seksi rakkaan maatushkamme Igumenia Antoni-
nan hoitamisessa Igumeniammehan on vuodepo-
tilas ja tiiysin hoitajastaan riippuvainen. Sisaristo
on Jumalalle kiitoltinen ja onnellinen siitfl, ettfi
vetoomukseen vastattiin ja apulaisia on tarjoutu-
nut luostariin ympflri Suomen, niin ortodokseja
kuin luterilaisia Osa heistli on ollut ammattihoi-
tajia, toiset jonkun muun alan ihmisif,. Arrusta
johtuen igumenia on ollut kotihoidossa jo koko
vuoden.

Seuraavat henkiliit ovat olleet Siiti Mikaelan
apuna igumeniaa hoitamassa vlihintliin viikon tai
kaksi kerrallaan:
Eve Haapamiiki Miintyharjulta 5 kertaa H[n on
io 7 vuotta kliynyt uskollisesti auttamassa luosta-
ria sairaanhoidossa
Anita Jurvanen Helsingistii on kiiynyt 6 kertaa ja
Viivi Markkanen Kotkasta 4 kertaa
Helli Puronlahti ja Seija Timonen, molemmat Jo-
ensuusta ovat olleet 2 kertaiu
Kaisa Niemitalo Vaasasta oli kesiillli yhteensli
7 viikkoa ja joulun alla kolme viikkoa ja plilisilii-
sen aikaan kaksi viikkoa

Kerran kfiyneitii ovat Eini Tykkylilinen Tikkuri-
lasta, Maire Ojala Oulusta, Helena Alanko Es-
poosta, Lilja Oesch Hikiiiltfl, Mailis Lempiflinen
Joutsenosta ja Titta Hflnninen Imatralta

Eeva Kongonsaari on piiivystilnyt tarpeen vaati-
essa igumenian luona ja auttanut hoitamisessa

Igumenia Antonina itse oli aikoinaan vakituinen
sairaiden nunnien hoitaja ja huolehti myiis koko
kyllin sairaista ja jakoi heille llisikkeitll HIin aina
sanoi, ettii sairaiden hoito on arvokkain kuuliai-
suu steht iivli luostariss a

Valamon munkki Juvian kirjoittm lll4 maalis-
kuuta 1947 kirjeessflfln Lintulan sisarille: "Kris-
tillisen laupeudentytin todellisena ahertajana
kaikkien sairaiden ja klirsivien hyvliksi liiti Anto-
nina hoitaa nyt sairastavaa pappis munkki Jefre-
mili, joka on hitaasti mutta penruttamattomasti
siirtymflssli ikuisuuteen ja tarvitsee apua joka
hetki. Tlimfin takia fiiti Antoninalla on hyvin pal-
jon tyiitfi eikli hlin saa juuri levilttyfi ytitl3ikiilin,
hlidin tuskin hflnen onnistuu liiytlili kaksi tai kol-
me funtia rrrrorokaudessa saadakseen vfihiin nuk-
kua ja levlihtfi3l Herra auttakoon hlintli hflnen
uhrautuvassa tyiissfifin. "

Nyt igumenia Antonina vuorostaan tarvitsee apua,
jonka rruoksi vetoamme teihin, rakkaat luostarin
ystiivlit.

Jumala palkitkoon teitii kaikkia runsailla lahjoil-
Iaan.

Tlimlin lehden lukija, joka olet kiinnostunut tule-
maan arruksemme, ole hyvii ja kirjoita luostariim-
me osoitteella Honkasalontie 3. 79830 Palokki. tai
soita puh. 017-563106.

Lintulan sisaristo

PALoKIN KYIII HILIEI\TEE

Palokin lryliissii tapahtui vuoden 1996 aikana suuri
muutos. Kyliin KOULU lakkasi toimimasta. Lapset
kuljetetaan Lajulahden koululle, joka on yli 10 kilo-
metrin pliiissii Palokista.

Samaan aikaan lryliin ainoa KATIPPA sulki oyensa.
Kauppiasperhe Pietarinen siirtyi Varkauteen.

Bipii tiissli kaikki. Myiis POSTI ja POSTIPAI\IKIN
toiminta loppui Kanriosta ja nunnat voivat hoitaa
pankki -ja eliikeasiansa joko Heinlivedellii tai sitten
Palokissa asiamiepostin viilityhsellii. Onneksi Osuus-
pankki vielil toimii Kanriossa. Miten kauan vain?
Posti lryttii tuodaan luostariin ja myiis haetaan tiiiiltii
p iiivit-tiiin. Keltainen kulj etus hakee lqynttilrip aketit
joka tiistai lrynttileitehtaasta suoraalt. Luostarissa
kiiy kahsi kertaa viikossa kauppa-auto ja Valio tuo ti-
latut tavarat keittiiin ovelle saakka samoinkuin Lipe.
rin mylly jauhot. TAiUii tavalla palvelu l$le toimii,
mutta kaikkien asioiden hoitaminen on mutkistunut
ja kallistunutkin.

S/I/IIIAVAINTOASEIUA

Kauppa oli hoitanut lryliin siiiihavaintoasemaa. Nyt
ilmatieteen laitos tarj osi tilrl tehtliviiii luostarille,
joka suostui ottamaan sen hoitaakseerr. Mitataan
sade- ja lumimiiiiriit ja miiiiritelliiiin maan kosteus
Jms. lVlittaus tulee tehdii aamuisin klo 8. Sisaret Eeva
ja Kristiina oyat saaneet tiimiin kuuliaisuustehtiiviin
hoitaakseen.

LAHJOITT]KSIAA LUOSTARILLE

Lintulan Luostarin Ystiiviit r.y. on lahjoittanutLjn-
tulan luostarille tietokoneen Mikro Mikko Indianan,
jonka hinta oli 10.950 mh kahvioon lrylmiikoneen
19.050 mk ja kahvioon sekii matkamuistomyymiiliiiin
kassakoneet a 4.900 mk Yhdistys on luvannut mak-
saa myiis uuden tulostimen.



Matkailun lisfilintyessfl siit3i saatavat tulot kasvoi-
v at, mutta eivilt riittaineet ylliipitiimliiin luostaria,
eikli se ollut tavoitteenakaan. Kirkkokynttiliiiden
tuotanto teki mahdolliseksi raj oi ttala matkailkausi
kesfl fln j a viettii3i talvikausi hilj aista luostariellimiiii
kiisittli tytitli tehden.

Kynttillintu otanto pfl iielinkein o ks i
Tuohusten fuotanto kliynnistyi uudessa tehtaassa
rmoden 1989 alussa Uuden Saksasta hankitun
kynttillikoneen kapasiteeffi on noin nelinkertainen
entiseen verrattuna Klisityiin osuus on silti edelleen
merkittlivll sisaret valvovat tarkasti fuohusten laa-tua Luostarissa valmistettu kirkkokynttil5i viitittflSi
myiis kliyttiij illeen rukouksellisen ilm apiirin.

ziiti varvara on edelleen kynffiliintuotannon johta-ja Muut tehtaassa tyiiskentelevlit ovat ,iiti Marina,
joka hoitaa sorvia, iliti Elisabet, joka pakkaa kynt-
tittiitfi kuten Siiti Taisiakin, joka on ollut tehtaassa
ttiissii koko sen 30-vuotisen palokissaolon ajan. Ko-
neen kiiyttlijiinli toimi kahdeksan vuoden ajan tal-
koolainen Eero Rflty, jonka kuoleman jlilkeen fliti
Mikaela on vastannut koneesta sisar Kristiinan
avustaessa-

Viime vuosina mehilliisvahatuohuksia on tuoteffu
7 000 - 8 000 kg vuodessa Kysyntli on jatkuvasti
kasvanut, myiis monet luterilaiset seurakunnat ovat
ostaneet niitli palveluksiinsa Sisaristo saa tiiuli het-
kellli yli puolet vuotuisesta tulostaan tuohusten
myyn[istii ja l5ihes puolet matkailusta

Lintulan luostari 1990-luvulla

syksytlri 1990 arkkipiispa Johannes mlilirlisi iiiti
Marinan luostarin johtajan tehtlivien hoitajaksi
igumenia Antoninan heikentyneen terueyden rn ok-
si. Palvelutehtflvflt ovat luostarin el![m!iss!i lislilin-
tyneet. Lintula on avoin vieraille llihettii ja kaukaa

Kansainvillisyyden tislilintyminen nlikyy sekli vie-
railijoissa ettil sisariston omien matkojen suuntau-
tumisessa mm. toisiin luostareihin Kreikassa, Venfl-jiillli ja Englannissa Julkisuus ja edustustehtiivlit
ovat fulleet osaksi luostarisisarten elilmlifl varsinkin
1 O0-rruotisj uhl avuoten a.

Myiis tufustuminen Lintulan historiaan ja sen entis-
ten kilvoittelijoiden elilmlifln on tullut ajankohtai-
seksi uusien sisarien futtua luostariin. Vanhan Lin-
tuIan raunioille on tehty matka, jonka yhteydessli
sinne kiinnitettiin muistolaatta SamaIIa kun luosta-
ri avautuu ulospflin, se ammentaa voimaa omasta
rikkaasta menneisyydestlifln.

Sisar Eeva

30 WOTTA TUOHUSTEN VALMTS-
TUSTA LINTULASSA

Luostaria kohtasi vakava jlirkytys, kun tehtaas-
sa kynttiliiin valmistuksen seitsemfln vuotta hoita-
nut Eero Riity nukkui pois 14.2.1996. Miten tlistli
eteenpflin, pohdittiin. onneksi liiti Mikaela sai ol-
la Eeron oppilaana muutaman viikon ja hiin sai-
kin astua tehtaan uudeksi mestariksi melko kyt-
miltiilin. Kiitos Jumaraile, kaikki sujui hyvin.
Muffa useita kertoja piiivflssfl sisaret muistavat
mainita Eeron ja miten hiin oli kaiken tehnyt ja
mitli sanonut.

Sisaret aloiffivat tuohusten valmistuksen kesfln
jlilkeen lokakuussa 1996. Keslin aikana tehtaa-
seen oli fuotu seurakunnista toistatuhatta kiloa
plitki3i, joiden sulattamiseen saatiin armksi uuffera
talkoolainen Antero Irautamliki Helsingistll Ke-
vlitkausi 1997 jatkui,tytin merkeissli ja ennen mat-
kailukauden alkua varastot saatiin riittiiviksi.

Koneet ovat jyskyttlineet rmodesta 19g9 ja mittoin
mitlikin vikaa on alkanut ilmaantua vastuksia
palaa, johtoja murtuu ja turee oikosulkuja, laake-
reita on uusittava, vahapumppu lakkaa toimimas-
ta, jne. suurin ytllitysseisokki tuti siitli, kun ke-
viiiill3i fliti Mikaelan ensimmiiisenii tyiipliivflnli
rummut seisahtuivat ja kesti pitkiilin ennenkuin
vika monen ammaffimiehen toimin ltiydettiin. Ns.
elektroninen kortti, joka antaa kaikki komennot,
oli mennyt rikki. Mutta onneksi maahanfuojalla
oli varastossaan yksi kappale rnrodelta lgg2.Kor-
tin rikkoutumisen syyksi arueltiin lukuisat siihkti-
katkokset, joita kevliiillfl oli. Kun koneet ovat
saksalaisia, on jiinnitysmomenttina se, ltiytyykti
tarviffavia varaosia Kiitos Jumalalle, tlihiin asti
on liiytynyt jopa Suomestakin.

vuonna 1995 kiireisestli juhravuodesta huolim rtta
tuohuksia valmistui ennlltysmilflrei g450 kiloa Va-
rasto oli niin hyvii, ettli kynttitiiitri riitti touko-
kuusta syyskuun loppuun asti kestlineen keslisei-
sokin ajan sekil seuraavallekin vuodelle. Vuonna
1996 tuohuksia meni 8.246 kiloa valmistus oli
7.880 kiloa vuosittain pyrimme valmistamaan
tuohuksia noin 8.000 kiloa

Kuluvana vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitfl,
kun kirkkokynttitiiin valmistus aloitettiin Lintu-
lan luostarissa siunatkoon Jumala fulevat rruodet
tehtaassamme ja antakoon sisaristoile voimia ja
terueyttli tiimiln kuuliaisuustehtlivlin hoitamisessa-
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LINTULAN KOTYUKUJA

Asiantuntij an lausunto

Lintulan luostarin koirnrkuja on melko huonossa
kunnossa, ja sen uudistaminen olisi tarpeen.
Vieraillessani luostarissa 22.-25. 10. 1996 katsoim-
me puukujaa yhdessii Enson Heiniiveden hankin-
taesimiehen Aarne Hilfusen kanssa, keskustelim-
me uudistamisen tarpeesta ja menetelmistil

Kujannepuuna halutaan siiilyttiili koivu. Raudus-
koivu, joka on kahdesta koivulajistamme kook-
kaampi, kauniimpi ja pitkliikiiisempi, on valo-
kasvi, jonka kasvattaminen toisten puiden var-
jossa ei onnistu. Siksi kujaa ei voi uudistaa istut-
tamalla nuoria taimia vanhojen puiden viiliin;
tiimfi ei onnistu vaikka kaadeffaisiin joka toinen
koivu ja istutettaisiin taimet niiden tilalle. Tiitil
kokeiltiin muun muassa Helsingin Kaisaniemen
puiston koivukujanteen uudistuksessa, muffa van-
hojen puiden viliin istutetut koivut kasvoivat hi-
taasti, kehittyivflt mutkanrnkoisiksi ja latvus
kiiiintyy pois piiin kujasta, kohti valoa

Luostarin rakennustydt, viemiirtiinti ja liikenne
ovat aiheuffaneet aikoinaan pahoja kothuja ja
juuristovaurioita koivuihin. Kujassa on 67 puuta,
joista noin puolet on jo lahovikaisia, osa hyvinkin
pahoin. Merkitsin punaisella kuitunauhalla huo-
nokuntoisimmat puut poisteffaviksi. Ensi vaihees-
sa kaadettaisiin 22 koivua kujasta ja 3 muuta koi-
vua luostarin pihasta, yhteensli 25 koivua, joista
osa on jo vaarallisen lahoja ja voivat katketa
milloin hyviinsil

Uudistaminen on mahdollista myiis siten, ettfi
ehjli koirrukujan vaikutelma sliilyy koko ajan.
Kujanne uudistetaan kolmessa (tai kahdessa)
vaiheessa. Ensin uudistetaan kujanteen alkupiifi,
kirkon ja kynttiliitehtaan liihialue, jossa puiden
kuntokin on huonoin. Kujan alkupfiiihlin j]iisi
kuin portinpylviiiksi kaksi vanhaa puuta, joiden
kunto on vielli kohtalainen. Niiiden, rakennusten
ja kujan ehjiin alapiiiin yhteisvaikutuksena ensi
vaiheen uudistus ei ehkli niiytli kovin pahalta

Puut kaadettaisiin talvella samalla kun hakkuut
tehdii3in luostarin metsissflkin. Kujannepuut
kaadetaan metsurityiinlio ja hakkuutfihteet kor-
jataan pois. Jo keviilitlli istutetaan uudet puut.
Parhaiten istutus onnistuisi aivan pienillii piiska-
taimilla Kun kuitenkin kujanteen halutaan ole-
van mahdollisimman pian entisellliiln, voidaan
istutukseen kliyttliii myiis parimetrisiii hyvilaa-
tuisia ja koulittuja puistopuutaimia Keskiosa
kujanteesta (tai mahdollisesti koko loppuosa)
uudistettaisiin noin 10 vuoden kuluttua, jolloin
alkuosuus olisi jo kohtalaisen nilyttlivil

Vanhan koirrukujan puurivit ovat 4 metrin pli?issli
toisistaan ja viilissii oleva tie on 3 metri?i leveil
Talvinen lumenpoisto kolhii yhli puita, vaikka
muu liikenne onkin siirtynyt sirnrmmalla olevalle
huoltotielle. Siksi ehdotankin, ettli uudistettaessa
taimirivit tehtiiisiin 5 metrin pliiihfin toisistaan
Oalamon kuusikujassa puurivien viili on perriti 9
metriii). Taimiviili voisi olla, jos kiiytetiilin pikku-
taimia, 1.5 metriil, jolloin kujannetta harvennet-
taisiin myiihemmin poistaen joka toinen puu, tai
isoja puistopuutaimia kliyttiien istutettaisiin suo-
raan puut noin 3 metrin vfllein. KeYiiSin 1997
uudistusistutuksiin taruiffaisiin joko noin 50 piis-
katainta tai noin 26-30 parimetristii tainta

Jos kujannepuita ei eniili kolhita, voisi uudisteffu
koirnrkuja olla edustava ja riittiivfin terve 150-200
vuotta Nykyinen kujanne on paljon nuorempi,
muta sen huono kunto johfuu puiden mekaanisista
vaurioista, joista sitten lahottaja sienet ovat pliiis-
eet iskeytymiiiin koirruihin.

Koska koivukuja on niin olennainen osa luostarin
maisemakuvaa, on syytli nlikyvlisti tiedoffaa
uudisustiiistli sekfl kaadon, effii kev?iiillii istutuk-
sen yhteydessd.

Kannuskoskella 3 1. 10. 1996

Seppo Vuokko

KOIVUT KAADETAAN

Helmikuun 27 pilivii 1997 merkitsi luostarin si-
s fi]inulonlikym iin tliydellistii muuffumista Pai-
kalle kokoontuneiden Enson tyiimiesten ja tiedo-
tusvilineiden edustajien kanssa juotujen kahvien
ja informaatiotilaisuuden jiilkeen, sisaret saivat
seurata, miten rakkaaksi kiiyneeltil koivukujalta
kaadettiin 26 suurta koirrua

Yksi koivuista oli jo niin pahoin lahonnut, ettfl se

katkesi sahaffaessa, ja yksi rakennusten villissii
olleista koirrrrista oli niin huonossa kunnossa, ettfr
se metsurien mielestli olisi tuskin kestiinyt seuraa-
vaa suurempaa myrskyil Arvella vain voi, miten
suuria vahinkoja kaatuva puu olisi aiheuffanut
kirkolle tai asuntolalle. Vain kaksi kaadetuista
koivuista kelpasi faneriksi, loput joutuivat kuitu-
puiksi.

Koirrukujan puiden v[Ii on vain neljli metriii, joten
suuret kuorma-autot sekil lumenauraus olivat kol-
hineet runkoja ja viemiiriiinti ja rakennustyiit
vau rioittaneet juu ri a Vau rioituneisiin koirruihin
olivat lahottajasienet pesiytyneet, ainakin pakuri-,



tuhka- ja tautukiilipfl olivat vallanneet nlikyviit
asemat.

vuosirenkaista laskettuna eriifln koirrun iiiksi
saatiin 98 rruottu

Enso lahjoittaa noin parin metrin mittaiset rau-
duskoivun paakkutaimet, jotka tullaan istutta-
maan toukokuussa. Luostarin koivukujaa pitkin
vaeltavat matkustavaiset saavat taas muutaman
vuoden kuluttua ihailla kujan vehreyttli ja kaune-
utta sisaret odottavat tietysti innolla tiitli aikaa

Me istutamm€r mutta Jumalalta nrkoilemme
kasrrua

LUOSTARIN MIKKI-KISSA ON POISSA

Ensi kesilnli ei Mikki ole luostarin portilta mat-
kaitijoita vastassa Ei se eniiii mytiskfifin tarkkaile
kirkon aulassa jumalanpalvelusten menoa. piis-
paa odotellessa Mikki jopa ennliffi ennen vierasta
aseffua kotkamatolle. Lilhes l8-rruotias luostarin
Iemmikki sai leposijansa lammen toiselle rannalle
pellon laitaan. Aiti pelagialle Mikin poisllihtti on
ollut erityisen raskasta, muffa niin myiis kaikille
sisarille, sillli Mikiltii oli hyvli taito olla kaikkien
sisarien mieliksi. Luostarissa on kuusi ovea, jois-
ta piilisee ulos ja Mikki halusi aina saattajan,
mutta ei valinnut sitli ovea, jota saattaja tarjosi.
Sen ovivalinnat olivat aina ylllitykselliset ja niin
sisaret joutuivat kulkemaan Mikin kanssa ympliri
taloa ja rappuja yliis ja alas.

vaikka Mikki oli vanha kissa, oli se silti erino-
mainen metslistiijii: hiiret ja myyrlit oli sille help-
po saalis samoinkuin sisarten suruksi pikkulintu-
jen ja oravan poikaset kevli[IHl

Mikki oli hyvfl kissa ja eli hyvlin ellimfln.

KULTAKIRJONTAA OPPIMAS SA
KREII(ASSA

Kirkkokunnan ompelija Aune Mannala ja sisar
Anna olivat kesiitlli lggfl kirkollishallituksen l!i-
hettiimin !i Kreikassa oppim assa kultaki rj ontaa
Sisar Anna kertoo matkasta seuraavaa:

suomessa kilynyt piispa Damaskinos jlirjesti
meille kuljetuksen Ateenan lentokentliltli Mega-
ran alueella sijaitsevaan pyhlin Johannes Kasta-
jan luostariin. Luostarin kukkulalta on kaunis ja
vaikuff ava n liktiala kilometrin p iilissli siint iivliile
Korintin lahdelle. Luostari on perliisin 1500-tu-
vulta Maanjliristys tuhosi sen. Neljli naista halusi
rakentaa uuden luostarin tlihisttille 1960-luvun
alussa Ateenan piispa kehotti heitli kuitenkin ra-
kentamaan tuhoufuneen luostarin uudelleen. yksi
naisista oli nykyinen igumenia Makrina Sydlimel-
Iinen, tarmokas igumenia, jonka nrskeat silmlit
tuikkivat hyvyyttii ja huumoria Luostarissa on 57
sisarta, joista 30 tyiis-kentelee ompelimossa Muu-
tama sisar maalaa ikoneja ja freskoja Luostari
saa toimeentulonsa kultakirjonnasta, papiston pu-
kujen ja kirkkotekstiitien ompelemisesta

Maanjliristyksessil helmikuussa v. 19gl luostari
vaurioitui pahoin. Kukaan ei loukkaanfunutTrs
Richterin asteikon jliristyksessli, jonka keskus oli
Korintin lahdella Vuodepotilaana ketj assa maan-
nut sisar sfiilyi vahingoitfumattomana Sisaristo
nukkui ensimmflisen yiinsii suuren puun alta ja
asui kaksi kuukautta teltoissa Sisaret rakensivat
Iuostariaan uudelleen Megarasta tulleiden vap aa-
ehtoisten auttajien kanssa Kaikesta oli puutetta
Ei ollut ruokaakaan. Monta viikkoa useita kym-
meniii henkiltiitii oli tehnyt tyiitll Tiilttiin erlis
mies pyysi, ettli sisaret leipoisivat tuoretta leiplili,
ettei jatkuvasti tarvitsisi syiidli kuivaa leipiill
Silloin sisaret huomasivat, effli he olivat monen
viikon ajan leikanneet samasta leiviistli usealle
kymmenelle henkittille. He olivat tyiiskennelleet
niin tiiviisti, etteivlit olleet ajatelleet, miten leipii
riiffi. Luoffamus Jumalan apuun sai aikaan ihmei-
tiL

Pyhlin Johannes Kastajan kirkossa on ihmeitiite-
kevfl Johannes Kastajan ikoni, perliisin 1500-lu-
vulta Erfls perhe on lahjoittanut luostarille ihmei-
tiitekeviin Jumalansynnyttiijlin ikonin. Kirkko on
pyhitetty pyhlin Johannes Kastajan piiiin kolman-
nelle ltiytiimiselle. Juhlaa vietetiiiin 25.5. Silloin
Megaran kaupungista tulee pyhiinvaeltajia klivel-
len mutkaista, mdkistli ja ptityist?i soratietil Kir-
kossa on myiis arvokkaana pyhliinj iilinniiksenli
pyhlin Johannes Kastajan vasen kiisi hopeapeit-
teessfl hopearasiassa Pyhiiinjliiinniis lahjoiteffiin
Meteoran luostarista

- .___
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Pyhfln Johannes Kastajan esinrkouksia pyyde-
tden erityisesti lapsettomuudesta klirsiville. Ih-
meitli sattuu jatkuvasti. Erlis nainen oli ollut lap-
seton yli 20 rrqotta Hiin tuli rukoilemaan Pyhfin
Johannes Kastajan ihmeitiitekevfin ikonin edessil
H[n sai mYtihemmin useita laPsia

Lapsettomuutta potevalle naiselle sisaret antavat
lampukasta teelusikatlisen iijyll Kerran erfls nai-
nen tuli kirkkoon. Hlin rukoili ikonin edessli ja
kulautti tampukasta kaiken tiljyn ja sydilnlangan
pidikkeineen kurkkuull. Sisaret olivat h?lmmiisty-
neitii ja kauhuissaan. Nainen tuli raskaaksi ja
synnytti pojan. Lapsi oli tflysin tetYe. Hiin piti
toista knttfl nyrkissii eikii sitfi saatu auki' Lapsi
tuotiin luostariin kasteffavaksi. Kun luostarin
rippi-is3i Damaskinos upotti pojan kasteveteen ja
nosti hlinet yltis, nyrkki aukeni ia sieltii putosi

lampukan rvogi, pidikkeineen. Ihmeitfi tapahtuu
jatkuvasti. Niistii voisi kirjoittaa paksun kirjan'

Opetuhsen iflriestelY

rgumenia Makrina toivotti meidiit sydiimellisesti
tenet,lleiksi. Hfln kertoi, ettfi tavallisesti kulta-
kirj on tttoppim aan tulevat viipyvflt luo staris s a

kaksi tai xotme kuukauttu H[n jatkoi: "Te olette
tulteet kahdeksi viikoksi. siitfl on poissa viisi
p?iivfill Matkapiiivflt ja heltuntaip3iivflt sekfl os-

tosmatka Ateenaan. Mitil te ehditte oppia? Op-
piminen vaatii paljon aikaa ia kfirsivlillisyyttL"

saimme ohjaajaksemme ja tulkiksemme herttai-
sen sisar Parthenian. Meille jlirjestettin oma
huone, "ompelimo", niin ettemme hfiiritsisi muita
ja saisimme tyiirauhan. Sisariston keljoja oli
oman keljamme yliipuolella Ikkunasta tytintyi si-

sliiin upeiia ruusuja ovi aukeni sisfipihalle, jossa

kukoistivat nrusut, oleanderit ja pelargoniat.
Siellii kasvoi myiis hedelmSipuita Kypsiit sitnrunat
putoilivat Puista

Piiiv[n ohjelma

Tallandon [[ni heriitti meidiit klo 3.30. sisaristo
nousi ketjoissaan lukemaan henkiliikohtaiset ru-
kouksensa. Kirkon kellot kutsuivat klo 4.30 aamu-
palvelukseen, joka kesti ketto kuuteen asti. Aami-
ainen tarjoffiin t<to 7.30 trapesassa, jonka seinillfi
oli sisarten maalaamia freskoja Ruokailun aikana
yksi sisarista luki pyhien eliimlikertoja

Ensimm fi sen ii p liiv lin ii h arj oittelimme polkuko-
neen, Singerio Leyttiili sekfl ompelukehikon lii-
kuttamista Tarkoitus oli oppia kfiyttllm?iiin ko-
netta jaloilla itman kfisill polkemisen tuti sujua

automaattisesti, aj attelematta Ompelukehikkoa
siirrettiin kevyesti kfisin edestakaisin. Jalka-
tiikkeen ia klisiliikkeen tuli toimia yhdessfl

automaattisesti. Ylllttf,vin vaikea sovittaa yh-
ieen. "pOUf kiirsivfltlisyyttl", lohdutti sisar
pnin""i* Rukoilkaa Jumalansynnyttiiiflfl "Pkiliytll Jumala teitfl auttaa myds arkkipiispa Jo-

hannet<sen ja igrrmenia Makrinan esirukousten
tenO"o." Si-sar partnenia kertoi edelleen' ettli si-

saret toimittavat kukin tytipaikallaan kolmannen

;a Xuudennen hetken palvelukset sekl rufious
"jahelut<sen Jumalansynnyttfljille' Jeesuksen ru-
kousta luetaan mY6s [[neen'

Puolenpfiivln jllkeen meille tuotiin pliivflkahvi'
Sisariio nautti lounaan vasta klo 15' Ruokaitu-
amme silloin heidfln kanssaan saimme lyhyen
hengflhdystauon. Sisar Parthenia esitteli meille

;iffii" o""... vieressli olevan pienen kauniin
io."f*tyrnyttlijlille omistetun kappelin' Tyii
jatkui tdo ro.bo-re.00. Plflsimme io langalla om-

pJf"."*. Voi, miten vaikeaa! SisarParthenia
iohdutti: "Rukoilkaa Jeesuksen rukousta' Jumala

""tt"" Kun rukoilee, ty6 suiuu itsestlfln' Kiidet ia
;atat toimivat koneellisesti ja mieli on rukoukses-

'sa.tt

Kellot kutsuivat kirkkoon klo 18'30' Yhdeksiis
i"ifd i" ehtoopalvelus, ionka jilkeen klvimme il-
t"pnf"ff* Sisaristo ei nytkflfln nauttinut mitiiin'
iirXon kellot ilmoittivat nifiaisuuAen alkaneeksi
klo 21.30.

Seuraavana pliivlinl sisar Parthenia luki ja tauloi

kolmarnen [etken palveluksen meidlin harioitel-
iessa iyOtemme. Elin kertoi, ettfl ompelimossa ja
muualiakin luetaan Jeesuksen rrrkousta vuorotel-
len. Kukin sisarista lukee vuorollaan viisi minuut-
tia. N[in rukoillaan ja tehdfliin tytitli yhdess?L Si-

."i"t pyytetflt myiis Jumalansynnyttfljfln ja pyhfln

Johannes Kastajan esirukouksia Usein tulee my6s

".i-t oo.pyyotilat Sairaalaan menevfl on pyytfl-

"Vt ".i*ilo"f.sia 
Kot<eisiin ja tutkintoihin val-

#stautuneet pyytflvflt muistamaan' Perheessii
joku akuutti i"p"o. on aiheuttanut sisariston ru-
kousaPuun turuautumisen'

Juhlap?iivfln aattona mydhemmin itlalla kirkon
edessi pihatla toimitettiin akatistos Jumalansyn-
iytteinir" Sisaristo luki ia lauloi ulkoaaalveluk-
sen. fsA Damaskinos luki yhteisen synninpflflstiin'
Egin asetti epitrakiilin igumeniai p[[n pfllille'
My6s sisaristo kumartui l,roskettryn-toinen tois-

taan. Ueiin synninpflflstb v6littyi kaikille'

Tflmfln j6lkeen kflvimme suutelemassa papin

mtte ;a epitrakiiliil Siirryimme kirhkoon kuun-
tetemian entoolliseen valmistautumisrukouksia
Lopuksi kflvimme suutelemassa ikonit ia ottamas-

sa igumenialta siunauksen'

Pflivfl pliivlltii harioitustilkkummg liVttVivflt om-

petuXuvioista- Igrmenia Makrina kflvi katsomassa



tyfiskentelyllmme ja rohkaisemassa meitil Monet
sisarista kiiviviit myiis kurkistamassa meitf,. Sisar
Marina neuvoi ompelukoneen puhdistamisen ja
laittamisen kirjontakuntoon. Samalla hlin neuvoi
kultalangan kertaamista Sisar Ksenia neuvoi epi-
gonaation valmistamisen ja sisar Agnia kultalan-
galla ommeltujen ristien koristelun. Nunna Mela-
nie antoi suuren mllilrlin piirtiimiliiin papiston pu-
kujen ja kirkkotekstiitien matleja rgumenia Mak-
rina antoi tarkat ohjeet kankaiden, nauhojen, lan-
kojen ja koristekivien ostamiseen Ateenasta
Saimme hilneltfi my0s kangasniiytteet, lanka- ja
kivimallit sekfi neulat mukaamme. Hf,.n vielii
muistutti, ettil vain Singer-polkukoneella voi teh-
dli kultakirjontaa

Matkan anti

saimme osaksemme suurta ystiiviiilisyyttfl ja vie-
raanvarai suu ttu Tufu sfu im me luo st ariel lim liiin,
jossa nrkous ja tyii liittyvfit yhteen. Saimmetllssli
aivan kliytlinntin opastusta Toiveemme toteufui.
Jumalan avulla igumenia Makrinan huolenpi-
dossa ja sisar Parthenian opastuksessa saimme
taruittavat tiedot ja taidot kultakirjonnan opette-
lemiseen. ompelua pitfili vain jatkuvasti harjoi-
tella

Kaikesta kunnia ja kiitos Jumalalle.

Sisar Anna

PYHIINVA E LLU S MA TKALLA
DTVEJEVOIY LUO STARIS SA
ELOKUUSSA 1996

Liihties s ilm me Lintulasta pyhiinvaellu sm atkalle
Divejevon luostariin oli edessiimme yli 2200 ki-
Iometrin matka pikkubussilla, edestakaisin
n. 4500 km!

Menomatkalla yiivyimme ensin pietarissa Jo-
hannes Rilalaisen luostarissa Saimme kumaftaa
pyhiin Johannes Kronstadtilaisen pyhliinj !i!in-
niiksill Klivimme mytis pyhlin Ksenia pietari-
Iaisen kappelissa Smolenskin hautausmaalla

Toinen yiipaikkamme matkan varrelta oti Athos-
vuoren podvori Moskovassa. Saavuimme sinne
myiihiiiin lauantai-iltana juuri, kun kokoiiinen-
jumalanpalvelus, Athos-vuoren tapaan, oli alka-
massa. Yksi munkeista soitti tallandoa, kun as-
tuimme portista luostaripihalle. KeskeIIIi yiitii
johtaja isfi x'eoktist esitteli meille podvorin ja sen
ylpeyden, tietokoneohjelmoidun kultakirjonta-

koneen. Saimme Lintulaan lahjaksi kauniit eh-
toollispeiffeet. Kirkossa jaksoimme matkasta
vlisyneinli olla vain kanonin alkuunr noin ketlo
kahteen asti.

Podvorissa meille kerroffiin, ettli pyhiin paran-
taja Panteleimonin pyhliinjiiSinniikset oti huhti-
kuussa (1996) tuotu ensimmfiisen kerran histori-
assa Athos-vuorelta Panteleimonin luostarista
Moskovaan. Tuhannet uskovaiset olivat jonotta-
neet ytitii pliivliii podvorin edustalla saadakseen
kum art aa pyh iiinj liSinniiksi i[
Ennen Moskovasta leihtiiii kiivimme katsomassa
kaupun grn keskustaan j Silleenrakennettua Kristus
vapahtajan kirkkoa 3000 rakennusmiehen uuras-
tus yiitii piiiviiii kolmessa yuorossa yuoden ajan oli
tehnyt rakentamisihmeen mahdolliseksi. Alakirkon
vihkifliset olivat elokuussa Kristuksen kirkastumis-
juhlana vanhan ajanlaskun mukaan.

Matkan varrella pysiihdyimme Vladimirin kau-
pungissa, jossa tutustuimme Uspenskin tuomio-
kirkkoon. Kumarsimme pyhiin nrhtinas Andrei
Bogoljubskin, tlimiin pojan Glebin ja pyhiin nrh-
tinas Georgin pyhiiinjiiiinniiksili sekii ihmeitiite-
keviili Jumalaniiidin ikonia Ihailimme Andrei
Rublevin freskoja

Divejevon luostariin saarmimme myiihliiin illaila
Kristuksen kirkastumisjuhlan aattona Vigilia oti jo
plilittynyt ja kirkko oli suljeffu, mutta papit offivat
yhli pyhiinvaeltaj ia synnintunnustukselle ki rkon
pihalla rgumenia Sergia johdatti meidlit ensimmili-
seksi kirkkoon kumaftamaan pyhittaijfi Serafim
S arovil aisen p yh liinj lilinniiksi 3L

vielii samana yiinii ajoimme igumenian kanssa 12
kilometrin p Sisihiin luostarista pyhittiij fl Serafimin
Iflhteelle. Kastauduimme pimelissli kolme kertaa



kylmiilin tiihdeveteen. "Is[n, Pojan ja Pyhiln Hen-
gen nimeen", igumenia valeli vielii kolmesti veffil
pfiiillemme. Tuntui, ettli heti ensimmiiisinli tun-
teina Divejevossa pyhittiijlin koko siunaus oli tullut
osaksemme. Otimme lfihteen vett]i myiis pulloihin
kotiin tuomisiksi.

Tulevina pfiivinfi saimme kastautua muissakin py-
hissfi lfihteissil

Jumalaniiiti oli ilmestynyt Divejevon yhteisiin pe-
rustajalle Maatushka Aleksandralle v. 1760 ja
sanonut: "Sinun asuinsijoillesi minii perustan sel-
laisen luostarin, jonka vertaista ei ole ollut, ei ole
eikfi koskaan fule olemaan koko maailmassa Se on
minun neljfis arpaosani, johon vuodatan siunauk-
seni kaikilta kolmelta arpaosaltani maan piilill5i:
Iberiasta, Athokselta j a Kiovasta- "

Jumalaniiidin suojelus ja kunnioitus nlikyi Diveje-
vossa erityisesti kaivannon - "Kanavkan" kiertii-
misessd. !'Kaivanto - se on se polku, jota pitkin
Taivaan Valtiatar on itse kulkenut ja ottanut
luostarin omakseen... Kuka kulkee kaivannon
ympfiri rukoillen ja lukien 150 kertaa "Iloitse Ju-
malaniliti", hiinelle on siinil kaikki, sekii Athos,
Kiova ettfi Jerusalem." Niiin pyhittfljfi Serafim
opetti.

Joka ilta sisaret ryhmiffyviit vanhaa tapaa nou-
dattaen kirkon eteen ja lilhteviit igumenian joh-
dolla, j a sankan pyhiinvaeltaj ajoukon seuraamana,
kiertiimiiiin kaivantoa; kulkevat parijonossa ja lu-
kevat kukin hiljaa mielessfilin nrkousnauhan mu-
kaan 150 kertaa "Iloitse Jumalanfiiti..." Kaivannon
itliisimmiissii kohdassa kaikki pyslihtyviit ja kumar-
trat kolmesti itiiiin Jenrsalemiin piiin.

Aamulla puoliyiipalveluksen jlilkeen laulettiin kir-
kossa pyhliinj illinniisten edessli akatistos pyhittlij I
Serafimille. Mukana oli paljon pyhiinvaeltajia Mo-
net rukoilivat polvillaan. Mieleen tulivat pyhittfijlin
sanat: "Tulkaa minun haudalleni, kun minua ei
en[[ ole. Maahan kumartuen kertokaa minulle
murheenne. Minii kuulen teitii ja sunrnne otetaan
teiltfi pois."

"Tapabtuuko tliill3i ihmeitfl?" kysyimme igumenia
Sergialta Vastaukseksi hfin kertoi itseii3in eniten
koskeffaneen tapauksen: "Vanhemmat asettivat
halvaantuneen 5-6-vuotiaan lap sen pyhiiinj lifinntis-
arkun p[!ille. Pian lapsi alkoi itkefi, liikutella vii-
hlin kiisi3ilin ja jalkojaan. Vanhempien katsellessa
mykistyneinfl vierestii lapsi hirnrttautui alas arkun
p?iiittfi ja alkoi kiivetlli heitii kohti. Kului vielii hetki
ennen kuin vanhemmat iloltaan ja liikutukseltaan
ymm lirsivilt heittliytyii lastaan vastaan. " Pyhittiij lin
Ifihteeseen kastaufumalla oli parantunut erils luos-
tarin sisar, jonka selkfi ja jalat olivat olleet niin ki-
pe[t, ettei hiin kyennyt kumartumaan eikii kfivele-

mflfln ilman keppill Kepin arrulla hlin laskeutui
tiihteeseen. Sen jiitkeen ei keppi3i enilfi taruittu.
"Divejevon luostarilla on suuri amilo", sanoi igume-
nia, "muffa myiis suuret vaikeudet."

Luostarin sisaret ovat nuoria Joukossa on vain
yksi vanhus, 90-rmotias skeemanunna Margarita,
joka kuului Divejevon sisaristoon 1920-luvulla en-
nen luostarin sulkemista Henkisesti virkeiinii ja
hyviimuistisena hiin on nuorelle sisaristolle kuin
silta menneisyyteen 70 vuoden pituisen kuilun yli.
Yhdyssiteitli menneeseen ovat myiis pyhittlijlille
kuuluneet esineet, jotka ovat kirkossa esillfi
erillisissii lasikoissa Siinli on mm. epitrakiili ja
hihat, kengilt ja nrkkaset, joku kirjanen ja pala
kivestli, jolla pyhittflj [ rukoili. J,lflhyvilisaterialla
igumenian luona saimme pidellii kiisissiimme pyhit-
teijlin kuokkaa, jonka puinen varsi oli sileiiksi ku-
lunut. Igumenia kertoi, ettli piiiinsfirky helliffiili,
kun painaa otsan kuokkaa Yasten.

Saimme vierailumme aikana kiertiili myiis Diveje-
von skiittoja ja tutustua luostarin arkeen. Niiimme
raunioista kunnostettuj a j a kunnostamista vielii
odoffavia kirkkoja sekii rakenteilla olevia asuinta-
Ioja Kurkistimme keiffiOihin ja sisarten ahtaisiin
keljoihin, kiivimme navetoissa, kiersimme kasvi-
maat. Kaikkialla oli tarmokkaan rakentamisen ja
tyiinteon tunfu.

Ennen lflhtiifl saimme osallistua Pyhii3in Ehtool-
liseen.

Paluumatkalla pyslihdyimme Tverissfl, jossa pyhfin
Katariinan luostarin suomalainen johtaj atar Julia-
na offi meidfit sydiimellisesti vastaan. Kerroimme
nuorille sisarille Lintulan luostarin ellimlistli ja he
totesivat nauraen, effii heillli veniilfiistii sisaristoa
johtaa suomalainen igumenia, meillii taas piiinvas-
toin!

Pyhiinvaellusmatka on takana Voimme vain toivoa,
eff il i gumenia Sergian lliksiflisiksi toivottamat
"Jumalaniiidin suojelus ja pyhittei3i Serafimin
siunaus" olisivat yhfl mukanamme.

Nunna Mikaela ja sisar Kristiina



KIRI(ON PERUSKORJAUS

Luostarin johtokunta piiiitti kokouksessaan elokuussa
1996 tykiitii suunniteltua kirkon peruskorj auksen aloit-
tamista. Teile erflii halutaan keskifiye rakennus- ia sa-
neerausvelkojen korkojen j a lyhennysten hoitamiseen.
Juhlavuonna onnitteluina kirkon korj ausrahastoon
kertyi n. 100.000 mh joka odottaa tarkoitukseensa
kriyttiie. Joka tapauksessa peruskorjaus tullaan toteut-
tamaan ennen vuosituhannen vaihtumista

PIKKU KIRJASIA PAINOSTA

Loppuunmyydystii pikku kirj asesta " Kuukausi pyhiin
Serafimin kanssa" on otettu uusintapainos monien ky-
selyjen johdosta.

Luostari myiis julkaisi samanlaisen pienen kiriasen
"Kuukausi pyhiin Johannes Kronstadtilaisen kanssa".
Niiden myyntihinta on 10 mk

KIRKKOMUSE ON HISTORIAKIRJA

Kirkkomuseossa on tyiin alla tarkan ja historiallisesti
todenmukaisen Lintulan historian aikaansaaminen.
Kirjassa on useita kirjoittajia ja siinii on myiis paljon
valokuyia. Odotamme ilolla tlimiin uuden kirjan ilmes-
tymistii.

JUHLAVTIODEN ARTIKKELIT :

LUOSTARIN LOGOT

Petros Sasaki suunnitteli luostarille kaksi logoa.
Piiiielementti on luostarin portti ja keskell3i luosta-
rikilvoituksen portaat, joiden yliipuolella olevassa
ikuisuuden kehiissii ovat Lintulan luostariin kuuluvat
tunnukset: toisessa Ykseyden Kolminaisuus ja toisessa
Jerusalemin Jumalaniiiti.

Portti muistuttaa Lintulan sisiiiinkiiyntiii, mutta se on
myiis Jumalan armeliaisuudesta muistuttava sateen-
kaari, jonka takana aukeaa kilvoituksen hedelmiillinen
puutarha. Vasemmalla puolella oleva lilja symbolisoi
hyviiii sanomaa, oikean puolen ruusu kuvastaa kflrsi-
myksen hehkua, se on rakkauden kuihtumaton ruusu.
Kryhkyset niiden juurella kuvastavat puhtautta sekfl
jumalalliseen pyhittiiviiiin Henkeen pukeutumista ia
hengen liisniioloa, joka antaa ihmiselle siivet jumalal-
lista kohoamista varten. Ikuisuuden kehiin alapuolella
oleva ristiporraskompositio muodostaa myiis lflsniiolon
paikan.

Toisessa versiossa oleva Jumalansynnyttiijf, on koroste-
tusti maailman puolesta Jumalan edessfl esirukouksia
kantava iiiti. Vasemmalla oleva kasvi on palmu ia oike-
alla iiljypuun oksa, jotka molemmat symbolisoivat ar-
mollisen Jumalan liisniioloa ja eliimfln voitollista puol-
ta.

Neitii logoja on kiiytetty luostarin keramiikkaikoneis-
sa, juhlalautasissa ja juhlakelloissa, jotka on valmis-
tanut Risto ja Anneli Paateron Kanavapaia Celadon
Oy Varistaipaleessa.

1 OO-vtIO TISITIHLAMITALI

Juhlamitalin suunnitteli ikonitaiteilija Petros Sasaki.
Keskusaiheena on Pyhiin Kolminaisuuden ikoni, jota
perinteisesti kuyaa vanhan testamentin kolme Abra-
hamin luona vieraillutta enkeliii. Alkuperf,isen ikonin
on maalannut Andrei Rublev ja ikonia siiilytetiiiin Mos-
kovassa Tretjakovin galleriassa. Ikonin taustalla avau-
tuu Kivennavalla sijainneen vanhan Lintulan luostarin
kirkonportin silhuetti. Tiimii on samalla iankaikkisuu-
den kehfl, joka on tehty pilven muotoon, sillfl myiis Ju-
mala verhoutuu pilveen kuin vaatteeseen ja sisiiltiiii
itsessiiiin paitsi pelastuksen myiis tuomion liisniiolon
todellisuuden.

JT]HI,AKIRJA

Pyhiin Kolminaisuuden kunniaksi - Vuoden kierto Lin-
tulan luostarissa on arvokas musta-valkoinen kuvateos,
jonka kuvasi valokuvaaja Petter Martiskainen yhden
yuoden kuluessa. Kirjan tarkoituksena on antaa sitii
lukevalle kiisitys siitii, mitli luostarissa tehdiiiin ja ta-
pahtuu yhden kalenterivuoden aikana. Alkusanat on
kirjoittanut arkkipiispa Johannes ja muun tehstin nun-
na Marina.

Kaikkia niiitii artikkeleja voi ostaa tai tilata luostarista
os. Honkasalontie 3, 79830 Palokki, PUh. 017-563106 ja
puh./ telekopio 017-563210. Ilinnat ovat:

Juhlakirja 170 mk
Aikaisempi viirikuvateos 180 mk
Juhlalautanen 95 mk
Juhlakello 65 mk
Keramiikhaikoni 45 mk
Suurempi juhlamitali 100 mk
Pieni juhlamitali 30 mk
Kortit 3 mk/kpl
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