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1997-1999
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Kristuksessa rakas Lintulan luostarin
ystf,vli!

:

Aikaa on vieriihtlinyt edeilisen tiedot-
teen ilmestymisestii. Aika on myiis jflt-
tflnyt taakseen pakkaspliiviltrjotka sai-
vat poskemme kauniisti punoittamaan
ja puun ohsat kumartamaan niiyrlisti
hangen ylle. Hanki antoi puhtaudellaan
valoa talven iltaan ja yiihiin sekd valkoi-
suudellaan kertoi meille Jumalan puhta-
udesta, siitli kirkkaudesta, joka piiiisiei-
sen riemussa meille aukesi. Kuoleffi&r
missfl on sinun voittosi? siIIfl vapahta-
jan yltisnousemus on sinut kukistanut.

l{iin}i kuulakkaina pflivinfl kiiri sanoma
Lintulan luostarin pitkiiaikaisen johta-
jan igumenia Antoninan poisnukkumi-
sesta, siirtymisestfl taistelevan seurakun-
nan riveistfl riemuitsevaan seurakuntaan
- enkelten kuoroon ylistlimflfln Luo-
jaamme. olkoon ikuinen rauha ja muis-
to rakkaalle Maatushkallemme.

Luostarin historiassa avautui uusi tehti
muistuttaen eliimiin j atkuvuudesta,
uusista kilvoituksista ja rakkauden pa-
noksista rakkaan luostarin hyvlilsi.
Luostarissa valmistaudutaan keskeisim-
mfln ja tlirkeimmfln rakennuksen - kir-
kon korjaustyiihiin. siinii rakkaat ystfl-
vflt on meille mielenkiintoinen haaste ja
mahdollisuus rakkautemme toteuttami-
seen luostaria kohtaan. Llihtekiilimme
innolla ja Jumalan apuun luottaen yh-
dessfl sisarten kanssa toteuttamaan tfltfl
hanketta. Tehkiiflmme se Jumaran kun-
niaksi rakkaudessa luostarin sisaristoa
kohtaan.

Ise Viktor
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LINTUI}IN 
LUOSTARISSA

H arj oifielij a tulee marr askuussu,
tutustuu, ntikee ja kokee.
Sitd tulee vtihtin jdnnittyneenti
kuin ensimmtiiselle luokalle kouluun
ja kohta paaston alkaessa huomaa,
ettd endd on vain muutama viikko jouluun.

ro uht erv eh dy ksid tule e j o lts en tiisyy sp tiiv tin ci
ja hyvissd ajoin on myiis selvilld,
montako meitti on istumassa
r u o k ap dy d cis s ti j o u lup ciiv cin ti.

Arkkipiispa, kuin matkoiha kofiin
palannut isci iktiiin,
istuu piiyddn ptidssti ja kertoilee,
mitci kuuluu ldnteen ja ittitin.

fuuri kun sisdhd juhlimme Teofaniaa
lauhtuu sdd ulkonokin.
Niin kuljemme huoneesta toiseen
siunalulla vedelld vihmoen kaikki
rakennuksista, eldimiin ja ihmisiin.

H elmikuun p okkasten p aukkuessa
j citdmme j ddhyv tiis et igumenialle.
fa tuskin on ohitse hautajaissaatto,
kun on jo suuten paaston aalto.

Kirkas ja valoisa kevtitsdci
avna mielen piilyiset kammiot ja
poastorukousten syvyys ja rauha
laskeutuu luostarin ylte
hetkeksi kuin surunauha

Kuin siivilld kuluu puolA vuoden kieruosta
ja samassa olemme jo ristisaotossa
keskelld Pddsidisen riemua

Helena



GT]MENIIA AI{TONINAN
ELAMASTA

Lapsuus Veniij iine vailankumouksen
edellfl

Margarita Heinzmann syntyi 5.2.1906 Helsin-
gissfi Suomen ollessa Venlijlin autonominen
suurinrhtinaskunta Hiinen iiitinsli oli venillrii-
nen ja isiinsfi saksalainen, vanhaa itflvaltalaista
aatelissukua Hiin oli prokuristi. Lapsia per-
heessii oli neljii, kaksi tyttii3i ja kaksi poikaa

Varhaisimmat lapsuusmuistot Margaritalta oli-
vat kuitenkin Moskovasta, jossa perhe asui ai-
van keskustassa. Koti oli varakas virkamiesko-
ti, jossa lapsen mieleen ovat jiiiineet kauniit
muistot. Potiittinen tilanne ensimmiiisen maail-
mansodan edellii aiheutti Venlijfin ja Saksan vii-
lien kiristymisen. Saksalaisen isiin ystiivlit ke-
hottivat perhettii poistumaan pikaisesti Mosko-
vasta tiiti siirtyi lapsineen perheen kesfiasun-
nolle, isli vangittiin ja hiin joutui Siperiaarl.
Myiihemmin lapset liihetettiin Siidin vanhempien
luo Sergijev Posadiin kolmeksi vuodeksi. Sieltli
Margarita kfivi isoliitinsii kanssa Troitse-Sergi-
jevin luostarin jumalanpalyeluksissa. Kirkossa
jaettiin leipfiil puutteessa oleville. Siellli Margil-
rita tunsi olevansa furvassa levottomana aikana

Kouluaika Saksan Lyypekissli

Etlimii Veniij illfl muuttui sietllmlittiimfiksi sodan
liihestyessll Margaritankin perhe kflrsi niilkiiii,
lapset saivat rakkuloita suuhunsa Aiti sairastui
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lavantautiin.. Vuonna 1913 fliti ja lapset muutti-
vat Saksaan, Lyypekkiin. Isfl palasi Siperiasta
perheensli luokse ja heidlin olonsa kohenivat. Isii
toimi edelleen prokuristina. Margarita klivi
Lyypekissli koulunsa

Ensimmliisessli maailmansodassa Saksa ja Venii-
j[ olivat eri rintamissa Paluu Venfijlille ei olisi
ollut mahdollista, mutta Suomen itsenliistyttyfi
oli mahdollista muuttaa takaisin Helsinkiin, ios-
sa he olivat aikaisemminkin asuneet. Vuonna
1919 Heinzmannit muuttivatkin sinne. Marga-
rita oli tuolloin 12-13 vuotias.

Opiskelu, tyii ja perhe

1920- ja l930-lurruilla Margarita kiivi taidekou-
lua ja tytiskenteli mm. modistina Hlin asui tii-
n[ aikana rruorotellen Suomessa ja Saksassa
HAin olisi halunnut lliiikiiriksi, mutta siihen ei
ollut mahdollisuutta Punaisen Ristin toimin-
nassa h}in oti kuitenkin mukana Saksassa ja toi-
mi myiis hammaslfillkfirin vastaanottoapulaise-
na. Hrin meni naimisiin saksalaisen miehen
kanssa, mutta avioliitto piilittyi eroon. Aviolii-
tosta syntyi yksi poika Margaritan sisar ja
toinen veli jliivlit Saksaan asumaan.

Eronsa jiilkeen Margarita hoiti sy0plifin sairas-
tunutt a is liiin sil Helsin gis s[ tlim lin kuolem aan
asti ja liihti pian sen jfilkeen Lintulan luostariin
Karj alan Kannaksen Kivennavalle.

Vuosi Yanhassa Lintulassa

Margarita Bollwage meni Lintulaan 9.9.1938
33 rruotiaana Siellil hllnet mfifiriittiin navettaan
ttiihin. Navetta oli suuri, 37 lehmlill Sisaret te-
kiviit itse kaiken tyiin. Hyviin fliinensfl rnroksi
hrin toimi mytis kirkossa lukijana ja laulajana
Taitavana klisitytintekij iinfi hiin sai tehtlivlik-
seen piirtiffi ja maalata matkamuistoja, joita
luostarissa kflyville myytiin. Seuraavana keslinfi
hiin oli peltoilla heinliii niittiimfissli ia oppi ka-
lastamaan. Mytis raskaissa heinfitiiissfi hfln oli
mukana

Maailmanpolitiikka vaikutti j Sitleen sisar lVlar-
garitan eliimlifln, sillli Suomen ia Venlijfin viilille
syttymfissil ollut talvisota aiheutti Kannaksen
asukkaiden nopean evakuoimisen syksytlfl 1939.
Lintulan sisaristokin joutui ietteimiifin tilansa ja
omaisuutensa ja siirtymfliin sisii-Suomeen karja-
laisten siirtolaisten mukana. Hflrkflvaunulla hei-
dflt kuljetettiin Terijoen asemalta ensin Jorois-
ten Maavedelle, sieltfi Juvan Maivalaan ja sit-
ten Luhangan kauffa Kuhmalahdelle.

LINTULAN LUosTARIN vstAvAr nY



Sisar Margarita toimi sairaiden hoitajana myiis
muiden siirtolaisten keskuudessa Samalte paik-
kakunnalle Lintulan sisarten kanssa sijoitettiin
Raivolan kylfln asukkaita, jotka olivat venlijlin-
kielisiil Kuhmalahden liiiikliri taas oli nrotsin-
kielinen, joten sisar Margarita toimi myiis ap-
teekissa neljfin rruoden ajan. Hfinen yksin jflfl_
nyt iiitinsli muutti asumaan tyttlirensll luokse.

Palokin luostarissa l9s0-1960-luvuilla

Lintulan sisaristo sai pysyviin asuinpaikan ke-
siillli 1946 savosta, Heinliveden palokin kylflstil
Koskijilrven kartano ostettiin Hackman oy:ltii
ja muutettiin uudeksi LintuIaksi. sisaristoa oli
fuolloin noin 34, suurin osa vanhuksia ja sairai-tu sisar Margarita oli muuttaneista nuorin,
tuolloin 4O-rmotias. Hfinen tehfiiviinsii oli edel-
Ieen sairaista huolehtiminen, kirkossa lukemi-
nen ja laulaminen, kiisityiit ja mahdollisuuksien
mukaan ulkotytit. Hlin hoiti my6s lii.heisessfl
uuden valamon luostarissa rippi-isiiiinsii pap-
pismunkki Jefremifl tiimfin viimeisinii elinaikoi-
na.

Kevll!ilLd, 1947 sisar Margarita yihittiin nun-
naksi nimellil Antonina Hlinen leskeksi jliflnyt
fiitinsii muutti myiis Lintulaan ja vihittiinnun-
naksi nimellli Nina Nunna Antonina nimitettiin
luostarin valvojaksi kesiittii 1962. vatvojana hlin
osallisfui igumenia Mikaelan kanssa monien
Iuostarin tiiiden johtamiseen. varsinkin matkai-
lupalvelujen taajentuminen ja kynttillituotannon
aloittaminen olivat hflnen toimialuettaan.

Johtajakausi vuodesta lgTS vuo-
teen 1990

Nunna Antonina valittiin luostarin johtajaksi
igumenia Mikaelan luornrttua tehfiivlistlilin sai-
rauden rmoksi. rgumeniana nunna Antonina oli
siis 70-rmotiaasta llihtien. Hflnen johtajakaute-
naan Lintulan luostari krivi liipi suuren sisflisen
murroksen. Perinteinen maatalouselinkeino su-
pistui oleellisesti, kun vuonn a lgT2luornrttiin
Iehmlikarjasta ja supistettiin maanviljetyit ri-
Ialle tulivat matkailijoiden palvelut ja kirkko-
kynttilOiden fuotanto. Sisaristo on supistunut al-
le puoleen 1940-luvun tilanteesta, mutta vakiin-
funut viimeisten 20 rnroden aikana 10-12 sisa-
reen. 1970-lurmlla tilanne nliytti huonolta, uusia
luostarikilvoittelijoita ei jliiinyt luostariin ja si-
sariston pellittiin loppuvan. rggO-lurnrlta llihtien
tilanne on kuitenkin muuttunut. uusia suoma-
laisia sisaria on tultut ja sisaristo on tf,Ilai hetkel-
Iii kokonaan suomalainen. Jumalanpalveluskliy-
tiinnflssii on myiis tapahfunut suuri murros. van-
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han LintuIan pitkiit slaavinkieliset palvelukset
on lyhennetty ja kaikki palvelukset toimitetaan
suomeksi. Luostarissa 1970-turmlla pitkii3in val-
Iinneen papittoman tilanteen jlilkeen on vuodes-
ta 1981 lrihtien ollut vakituinen rippi-isfl, arkki-
mandriitta Herman Valamosta

Lintula on vakiintunut itsenliisesti toimeentule-
vaksi suomalaiseksi luostariksi, joka on kiinteii
osa suomen ortodoksista kirkkokuntau se pyr-
kii edelleen siiilyttfimliiin yhteytensli venfiIliiseen
luostariperinteeseen, josta se on kasvanut. rgu-
menia Antonina henkiliikohtaisella tarmokkuu-
dellaan ja monipuolisella lahjakkuudellaan oh-
jasi luostarin vaikean murroksen l![pi. Hiinen
persoonallisuudessaan on niihty sekli saksalai-
nen taloudellisuus ja tiukkuus ettfl slaavilainen
vieraanvaraisuus ja sydlimellisyys.

Sairaus ja vanhuus 1990 luvulla

Erliflssfl haastattelussa igumenia Antonina on sa-
nonut: "Minfl olen oppinut koko ellimfini ajan
tekemririn tytitll Kun oppii, haluaa kaiken ai-
kaa tehdii tyiitf,." Raskaissa tiiissii kehittyi hli-
nelle kuitenkin vlihitellen paheneva selklivika,
joka lopulta johti hlinet pyiiriituoliin ja sitten
tfiysin vuoteeseen sidotuksi. Toimelias etiimii
vaihtui hiljaiseen rukoukseen keljassa. Maa-
tushka Antonina funnettiin suuresta rakkau-
destaan Jumalanliitiin. Hlin rukoili jatkuvasti,
iiisinkin kirrun takia valvoessaan, Jumalanliidin
suojelusta ja kiitti hiintii arrusta niiden monien
ihmisten puolesta, jotka olivat vuosikymmenien
aikana saaneet tukea ja rohdutusta Lintulan
Iuostarissa kflydesslilin. Hlin aina sanoi, ettii
Jumalaniiiti auttaa, tamitsee vain uskoa Tii-
mlin ovat kokeneet niin sisaristo kuin luostarin
pyhiinvaeltajatkin.

11.2.1998 sisar Eeva
Aikamuoto korjattu l&.2.l99g

Lllhteet:
Anu Sepplilli, nimetiin lehtikirjoitusleike
Lintulan lehtileikekirjast a nzo 2.
Asta Partanen, igumenia Antoninan haastattelu
helmikuussa 1983, LintuIan luostarin arkisto.
Kalervo Rantalainen, Lintulan luostarin
evakkovuodet, valamon luostarin jutkaisuj a
1994.
opetuksia riiti igumenia Antoninalta, haastat-
telu Lintulan luostarin ystlivlit ry:n tiedotteessa
1995, muistiin merkinnyt eiti Mikaela
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JULKISIVU ITAAN

LII{TULAF{ LUOSTARIN PYIIIiI{
PERUSKORJAUS

SUUNNITTELUTYONYHMA:

ICP. Arkkipiispa Johannes suorittamassaan
piisp antarkastuksessa Lintulan luostarissa
9.-10.2.1994 p0ytiikirjan $:n 3 kohdalla "nimesi
kirkon toimirrrrutta p arantavan penrskorj auksen
tviirvhmiiiin seuraavat henkilOt: Puheenjohtaja-
na Arkkipiispa Johannes, muut jlisenet: arkki-
tehti Antero Turkki, taiteilija Petros Sasaki,
pappismunkki Herman, nunna Marina ia nun-
na Serafima".

Luost arin 1 0O-vuoti sjuhlaonnitteluina ki rkon
rakennusrahastoon kertyi hieman yli 100.000
markkaa

Tyiiryhmii on pitfinyt kolme kokousta toukokuu-
hun mennessfi, joissa mytis sisaristo on ollut mu-
kana esittfimlissli omia toivomuksiaan. Seuraa-
via asioita on tuofu esille:

- kirkko on kovin kylmfi, liimpiieristystil tarvi-
taan

- akustiikka pitliisi saada toimivaksi
- iifinen toisto esim. ulkotiloihin ja sairaskeljaan
- kokolattiamatto aiheuttaa allergiaa
- kirkon portatt ovat hankalasti mitoitetut, huo-

nosti liikkuvia ei ole otettu huomioon
- ikonostaasin sivuovia tulisi leventlie

KOLMINAISUUDEN KIRKON

- ehdotettu mytis oikeaa ovea paljeoYen asemasta
- valaistus on uudelleen jfirjesteffilvli
- tutkittava mahdollisuutta saada tila nuotistolle
- samoin siivousvilineille
- turvalukitus ja turvavalaisfus murtojen varalta

Eriis toive on myOs ollut esillSi: Luostarissa on
paljon slaavinkielistll kirjallisuutta, jolle ei ole
l0ytynyt sijoituspaikkaa Tlill3i hetkellfi n]im[
kirjat ovat pienessii kirjastohuoneessa ia niiden
varaama tita tarvittaisiin kipeiisti suomenkieli-
selle kirjallisuudelle. Peruskorjauksen yhtey-
dessfi tulisi tutkia mahdollisuuksia l0ytii3i tillle
kirjastolle jostakin sopiva paikka

Viimeisimmiissii kokouksessa p lilitOkseksi tuli
parvekkeen poistaminen, muutoin on mahdo-
tonta nostaa lattiatasoa Piiiitettiin myiis pystyt-
teei pieni kupoli kirkon katolle. Kustannusarvio
ratkeaa vasta tiimiin pfilitiiksen jfilkeen.

Johdattakoon Pyh[ Kolminaisuus tyiiryhmiin
toimia niin, ettii kirkon peruskorjaussuunnitel
mat toteutuisivat Jumalan kunniaksi ja siinll ru-
koilevien mielenylennykseksi.

LUOSTARIN RAKENNUSRAHASTON
TILINUMERO TA 800019-1383027

mtr
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ISARANNAN MATKA
ENKELIELAvTAAN

Ristinkumartamisen sunnuntain iltana Linfulan
Iuostarin kirkon kellot soivat kutsuen. Kirkosta
kuului laulua troparin sanoin: "Kiiruhda, oi
Vapahtajani, avoimin isflllisin sytin minua vas-
taan. Minli olen kaikessa irstaisuudessa ellimlini
hukannut. Laupeutesi kulumattomuuden rruoksi
lilli hylkriei nyt minun kiiyhtynytta sydflntflni, sil-
l[ Sinun luoksesi oi Herra, minfl tuskissani huu-
dan: Isfl, minli olen syntili tehnyt taivasta vas-
taan ja Sinun edessflsi."

liiti varvaran mustan mantian suojassa kuljin
paljain jaloin valkoiseen paitaan pukeutuneena
keskell3i kirkkoa seisoyan piispa Panteleimonin
eteen. Luostarin rippi-isli Heman oli vieressli.
Heittliydyin kasvoilleni maahan. Kuulin Isli
Esipaimenen sanovan: "Tyttlireni. Laupias Ju-
mala, HIin, lapsiaan rakastava Isfl, nlihden
sinun ntiyryytesi ja vilpittiimlin katumuksesi,
ottaa sinut katuvaisena ja koko sydlimestflsi
Hiinen eteensli heittliytyneenfl yastaan. "

Esipaimen nosti minut klidestfi yliis. Vastasin
useisiin hiinen tekemiinsfl kysymyksiin. Is[
Esipaimen sanoi: "OIet valinnut totisesti hyvfin
ja autuaallisen osan, mutta se on hyvii ainoas-
taan silloin, kun sen tflytflt. Hyvlit asiat saarnrte-
taan vain raskaalla tyOltii ja toteutetaan vaivan-
nfitillll" vihkitoimitus jatkui hyvin kauniine ru-
kouksineen ja monine opetuspuheineen. Niissii
selitettiin mihin olen sitoutumassa ja mitli seura-
uksia lupauksistani saan kantaa

Sakset pantiin evankeliumikirjan plilille. Is[
Esipaimen sanoi: "Katso, Kristus on niikymfittti-
milsti liisnll tflssfl... Ota sakset ja anna ne minul-
le." Annoin sakset kolme kertaa piispalle. "Kat-
sor sinfl olet ottanut ne Kristuksen klidestel Kat-
so kenelle olet lupauksesi tehnyt, keneen liityt
ja kenestli eroat." Esipaimen leikkasi ristin-
muotoisesti hiuksia piilistlini ja sanoi: "Sisarem-
me Anastasian plilistii leikataan hiuksia sen
merkiksi, ettii hiin luopuu maailmasta ja kai-
kesta siitL mitii maailmassa or, ja ettli hlin
kieltiiytyy omasta tahdostaan ja lihallisista hi-
moistaan Islin ja Pojan ja Pyhlin Hengen ni-
meen.tt

ziiti Serafima ojensi piispalle nunnan vaatekap-
paleet ja arrrrsti pukemisessa ntiyrlisti ja huolta
pitfien. Aiti Varvara auttoi purnrt kohdalleen.
Ohjaajavanhukseni eiiti Pelagia seurasi, ettli
kaikki sujui hyvin. Risti ja paramantia, musta
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Ieninki, yJO, rasos-viitta, mantia, apostolnika,
klobukki ja kengflt puettiin pflfltleni. Sain kiitee-
ni rukousnauhan, ristin ja palavan tuohuksen.
Kaikkiin vaatteisiin tiittyivlit asianmukaiset nr-
koukset sekfl nrkous: "Sisaremme Anastasia on
saarnrttanut enkelielflm lin vakuuden pukeufu en
kaikkiin Jumalan aseisiin voidakseen voittaa
kaikki haltituksien ja valtojen, tflssli pimeydessli
hallitsevien maailmanvaltojen, taivaan avanruk-
sissa liikkuvien pahojen henkiolentojen voiman
ja hyOkkiiykset Islin ja Pojan ja Pyhfin Hengen
nimeen.

Palveluksen lopussa Esipaimen siunasi minut ja
kysyi: "Mikfl on nimesi?" "Syntinen Anasta-
sia", vastasin. "Pelasta itsesi enkeliellimein kil-
voituksessa." Samoin islit, eidit ja muut llisnfioli-
jat tulivat suutelemaan klisiristili ja kysymlifln
nimelini ja toivottamaan hyviili kilvoituselfimflfl.

Jumala, auta minua syntistil enketietiimlin kil-
voitukksessa! tiiti Marina ojensi sisariston ni-
missli kauniin Jumalansynnyttflj fln Ivironin
ikonin. Isfl Esipaimen lahjoitti pappismarttyyri
Aleksander Hotovitskin ikonin.

Jflin kirkkoon riemuitsevan seurakunnan kans-
sa Puolilta Oin eiiti Marina ja Siiti Mikaela saa-
puivat tervehtimlilin. He lauloivat: "Katso, ylkii
tulee puoliyiissii ja autuas on se palvelija, jonka
hiin valveilla ltiytflL.." Keskustelimme hetken.
"Ethfln pelklili, kun olet yksinr" he kysyvlit. En
toki. olin kiitotlinen heidiin kliynnistfilin ja lau-
lustaan.

Yiin tunnit kuluivat. Aamulla liiti Serafima tuli
iloisesti tervehtien. Hiin sytytti lampukat ja lait-
toi kaiken kuntoon kirkossa. rsli Herman toimit-
ti palvelukset. Isfl Esipaimen lauloi kanssamme.
Riemuitseva ja niikyvli seurakunta yhdessli ko-
hotti rukouksensa Jumalalle. Enkeliellimli oli at-
kanut.

Kirkon jlilkeen menimme saatossa trapesaan.
Minulla oli risti ja kynttitii kfldessfl, sisaret lau-
loivat helluntain troparia: "Kiitetty olet Sinfl,
Kristus meidfln Jumalamme, joka teit viisaiksi
kalamiehet, kun heidlin plilillensli Pyhiin hengen
rnrodatit... tt

Edesmennyt igumenia Antonina oli valinnut ni-
mekseni Anastasia (yliisnousemus) pyhiln suur-
marttyyri Anastasian mukaan, jonka muistopei-
vli on 22.12. olen nimestfini suuresti kiitollinen
igumenia Antoninalle. Rukoilen hlinelle autuaal-
Iista lepoa Olkoon hfinen muistonsa ikuinen.

Kiittiien syntinen Anastasia
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oo ITI VARVARAA soworrA
^frf.LII{TULAh[ PYUAx
KOLMINAISUUDEN
LUOSTARISSA

Nastin tetveitli punaposkisia lapsia

liiti Varvara kertoo lapsuudestaan Impilahdella
Ruokoj?irven kyl3issii, ettii terveydenhoitaja ai-
na pistiiytyi matkoillaan heilH ja sanoi, ettei voi
olla tervehtimlittii niitii Nastin terveitfi punapos-
kisia lapsia. Omasta maataloudesta saatu hyvii
ravinto piti heidlit kunnossa" Ei ole HeiHirie
myiihemminkiiiin monta kertaa tarvittu liiti
varvaraa hoitamaan. Lapsia oli kymmenen,
joista hfin - Irja - oli vanhin, isosisko, joka jo
nuorena oppi kantamaan vastuuta sisanrksis-
taan. Kun siskot karkasivat aina pihalte, missii
monet leikkitoverit odottivat, Irja jlii liidin
arnrksi tiskaamaan ja hoitamaan pienimpiel
II[n se puki myiis hautaamista varten yhden-
nentoista lapsen, joka syntyi kuolleena liidin
kaaduttua j liisellfi Pihalla

Rakkaus Jumalan luontoon

Luonto ja varsinkin elfiimet ovat lapsesta lfihtien
olleet iiiti Varvaralle rakkaat ja tiirkefit ilon ja
voiman liihteet. Ruokojiirven kyllin kauniit mai-
semat jfittivlit lfihtemfitttimlin muiston. Niitfl
tuttuja paikkoja h?in on pfllissyt viime vuosina
muutaman kerran vielii katselemaan. Poissa on
kuitenkin se suuri maatalo, jossa hfinen
lap suudessaan kolme perhekuntaa tyOskenteli.
Isovanhemmat ja isiin veli elivlit samassa
taloudessa. Lehmifi oli kahdeksan ja niitli Irja
oppi hoitamaan jo kahdeksanrruotiaasta llihtien.
Ileinfi-pellollakin tamittiin taitavaa ja
tunnollista tyttiiL jota ukki kehui veljifilin
paremmaksi tyiintekijiiksi. My6s Palokissa on
luonto ollut eiiti Varvaralle kuin suuri Jumalan
temppeli. Aamuisin ensimmliisen kerran ulos
astuessaan hfin kumartaa ja tekee kolme
ristinmerkkiii.

"Katsosr Karjalan heimo kun on
ortodoksi"

Erlifissli haastattelussa liiti Varvara on sanonut
olevansa "pesunkestflvfl" ortodoksi. Sillfl hlin
t arkoi ttara- o rto doksi suu den liittymi st I kaikkeen
eliimii?in Karj alassa. Kirkossa p filistiin kliymfifin
harvemmin, mutta oma usko ilmeni kodissa, sen
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ellimlintavassa, ttiissli, perheen tapahtumissa
Se vlilittyi koko kytliyhteisiistfi, ympliristtin
rakennuksista j a perinnetavoista E simerkiksi
Marian ilmestyspiiivfinii sanottiin, ettfi se on
niin suuri juhla, ettei siltoin neitokaan hiuksi-
aan kampaa Luostarissa Irja ei plifissyt kliy-
mfiiin, vaikka perheen nuoriso Valamossa k[vi-
kin. Lintulasta ei hfinen kotikyliissiifin edes

tiedetty, se oli pieni ja etiisiltll Vasta sitten,
kun Kannaksen asukkttt oli evakuoitu, Irja lu-
ki lehdestli, ettii Heinflvedelle on siirtynyt Lin-
tulan nunnia

"Kun kerkesi tavaransa saada, sanottiin
menkrrliplis tuonne"

Irja tiiytti 15 vuotta joulukuussa 1939 kun talvi-
sota oli juuri alkanut. Perhe joutui liihtemiifin jo
aikaisemmin evakkoon muiden kannakselaisten
tavoin ja asumaan useissa sijoituspaikoissa Seu-
raavien vuosien aikana asuntopaikkoja kertyi
kymmenkunta, muutama kuukausi aina paikas-
saan. Jouduttiin asumaan ahtaasti, jakamaan
tiloja ja elintarvikkeita toisten perheiden kans-
sa.

Ruokoj flrven karj an evakkovaellus

Jatkosodan aikana perhe palasi takaisin valla-
tulle kotipaikalleen, mutta sieltfi jouduttiin taas
liihtemfifln - t[ll[ kertaa lopullisesti. Se matka
oli Irjalte ja muille kyliin nuorille naisille unoh-
tumaton kokemus. Kytlin karja jaettiin 40 leh-
mlin ryhmiin ja puolisen tusin mtytttifi sekfi yksi
hevonen rattaineen huoltoa varten kuljetti lau-
maa klivellen uuteen sijoituspaikkaall. Irjan
joukko kulki Ruokojfirveltfi Najfiruen pitiijfifin
Pohjanmaalle. Karjan ajo kesti kaksi viikkoa.
Matkatla pysfihdyttiin taloihin, joissa lehmiit
lypsettiin ja yfivyttiin. Maito jfitettiin taloon
korvaukseksi. Osa kirnuttiin kuitenkin voiksi,
jota sytimflIlii saatiin voimia seuraaYan pfiiviln
taipaleelle. Kesli oli kuurl&r sadetta ei ollut
"..Ju voi, ottiin myiis mustia, kun tultiin perille!
Ja kyltli meitii hatattiin, silH kotiviielle oli le-
vinnyt huhu, ett?i Ruokojliruen karjaa oli pom-
mitettu. Aiti sanoi, ettii viis lehmistfi, kunhan
vain tyt6t tulevat perille." Tuskin he olivat eh-

tineet levflhtflfi, kun oli lllhdettilvfi uudelleen
Kannakselle pikaiseen sadonkorjuuseen.

"Mamma sanoi, ettfl menkiiiit vaikka
kaikki"

Ajatus luostariin menemisestfl oli Irjalla ollut jo
lapsesta tlihtien. Hlinen suvussaan oli ennenkin
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menty luostariin, rajan taakse. Sodan jlilkeen
hlin oli kuitenkin muutaman rruoden tiiissfl, mm.
ravintolassa Hiin halusi saada vlilillli ty6t!i, jo-
ka ei olisi ollut yhtli vastuullista kuin lasten
hoito ja meni tiskaajaksi. Ravintolan keittlijli
sairastui kuitenkin pian ja niin lrjasta tuli
keittiijii ja koko ravintolan vastaava

Luostari tuli hlinelle kuitenkin eliimiinratkai-
suksi syksyllfi 1948, 23-vrtotiaana Hiintii ei
aluksi tahdottu ottaa vastaan Lintutaan, sanot-
tiin, ettei ole asuntoa Hrin oli jo pois liihtemflssfi,
kun illalla kutsuttiin uudelleen johtajattaren
luokse. Irja lupasi nukkua vaikka kynnyksen
alla.. Kun selvisi, ettfl hiin osaa hoitaa karjaa,
oli ilman muuta selvflfl, ettil hlin sai jliiidil
Kotiviikikin hyvfiksyi ajatuksen. tiiti sanoi,
ettfl menkdiit vaikka kaikki.

Luostarin rauha

Lintulan sisaristo oli kaksi vuotta aikaisemmin
asettunut Palokkiin, Koskijfirven hoviin. Muuta-
ma lehmii oli saatu Valamosta ja maata oli sen
verran, ettilelettiin omavaraisesti, vaikkakin
niukasti. Sodan levoffomuuden ja pitklin evak-
kovaiheen jiilkeen Lintulan maatalo ja hiljainen,
rukouksen tliyttiimli eliimli tuntuivat sisar Irjas-
tL, tai venlitliisittiiin lrinjasta, rauhalliselta

Lintula on luonnonkauniilla paikalla Sisar Ir-
jalle tulivat tutuiksi lliheiset metsilt lehmiii pai-
mentaessaan. Marja- ja sieniretkili tuli tehtyii
pitemmfiIlekin Honkasalolle. Koskij ]irvessli
saattoi uida niemen takana kenenklilin hiiirit-
semiittli tai onkia kissalle kaloja Talvi-iltoina
karjapihalla kulkiessa voi ihailla kirkkaita t!ih-
ti:L

Laverisiinlry vanhassa kartanossa

Luostarissa oli sisar Irjan tulless a 32 asukasta,
siis kolme kertaa niin paljon kuin nykyisin.
Useimmat asuivat vanhan kartanon huoneissa,
muutama viereisessfl pienessli mtikissfl, joka nyt
on purettu. Navetallatyiiskentelevlit sisaret
saaffoivat kesiiaikana nukkua karj akeittidllfl,
mutta talvella heidiinkin oli sovittauduttava
taloon. Sisar Irja sai rruoteekseen oven takana
olevan kapean laverin keittiiin vieressii olevassa
huoneessa. Laveri oli niin kapea, ettfr. siinii voi
nukkua vain kyljelleiin. Samassa huoneessa asui
ukrainalaissyntyinen matj' Mihaila (liiti Mikae-
la), joka oli elliinten hoitaja Hlinestli tuli sisar
Irjalle ohjaaja niin tytissli kuin luostariellimfis-
siikin. Hiinet valittiin luostarin johtajaksi rruon-
na 1961. Hlintii ennen luostaria johti igumenia
Arsenia
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Tyiitii karjapihalla

Karjaa oli kolme lehmSili ja kaksi hiehoa, kun
sisar Irja tuli. Kaksi lehmistli oli saatu lahjoi-
tuksena uuden valamon munkeilta, jotka olivat
asettuneet Heinlivedelle jo aikaisemmin ja avus-
tivat sisaria alkuvaiheessa Ensimmliiset lehmlit
olivat Beljukki (Vatkoinen) ja Malina (Vadet-
ma). Kolmas oli T3ihikki eli - "sellainen, joka
on kirkas yoIISi taivaalla" - kuten sisar rrja selit-
ti matj Mihailalle, kun ei osannut sanoa ven?i-
jiiksi "tflhti". Vlihitellen karja kasvoi, suurim-
millaan se oli kymmenkunta lehmiili" Maito oli
korkeatasoista ja sitli myytiin sekli meijeriin et-
t[ Palokin kytlil3iisille. Monet kyl5illiisistii olivat
tottuneet ostamaan maidon Koskijflruen karta-
nosta jo ennen nunnien tuloa. Kyllil3iisten apua
taas taruittiin luostarissa raskaimmissa ttiissli
navetalla, pellolla ja metsissll Palokkilaisten
oli myiis helppo keskustella suomenkielisten si-
sarten kanssa Heitli tuli Lintulaan lg4O-lurrulla
kaikkiaan kolme, sisar Irjan lisiiksi sisar Sylvi,
joka mytihemmin Hihti pois, sekfi sisar Sanni,
nykyinen iiiti Serafima.

"Minua ldidestfl vietiin, minne ha-
luttiin"

Sisar lrja ei osannut yhtiiiin venlijiili Lintulaan
tullessaan. Onneksi luostarissa oli suomalainen
sisar Aleksandra, sihteerinunna Johannan apu-
lainen, joka toimi tulkkina Nunna Johannakin
osasi suomea, samoin nunnat Marfa, Anfisa ja
Augusta Milloin ei ollut tulkkia asioita selvitti-
miissli, osoitettiin sisar Irjalle klidestli pitiien
mitli oli tehtlivll Vlihitellen hein oppi kliytiin-
ntissfi venlijiili niin hyvin, ettii nyt tulee toimeen
sill3i kielellli Venlijeile matkustaessaan. Uusille
sisarille annettiin suomenkieliset nrkouskirjat.
Kielitaidon lisfllintyessli he saivat luettavakseen
nunnien venfllliisiii kirjoj a. Luostariperinnettil
ja pyhien ihmisten ellimlikertoja sisar Irja oppi
paljolti kuuntelemalla vanhojen nunnien puhetta
arkiellimlin tilanteissa.

Tserkovnitsat

Maataloudessa tyiiskentelevilt sisaret p iiiisivlit
jumalanpalveluksiin vain viikonloppuisin ja juh-
lina sekii paastoaikoina. Suuren paaston ensim-
mliinen viikko, ristinkumartamisen viikko ja
suuri viikko olivat aikoja, jolloin muut tyiit su-
pistettiin mahdollisimman viihiin, ja sitloin kliy-
tiin kirkossa ja ehtoollisella

Jumalanp alveluksista j a ki rkosta huolehtiyat
papin ohella ns. kirkkonunnat eli tserkovnitsat,
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joita olivat mm. kuoronjohtaja nunna Apollina-
ria, ponomarinunnat Serafima ja hiinen jiil-
keensil nunna Eugenia sekfi laulajina ja lukijoi-
na toimineet nunnat Antonina ja Augusta

Suurin osa vanhasta Lintulasta muuttaneista
nunnista oli ieikkiiitfi- Parikymmentfi heistii oli
tullessaan yli 60-rruotiaita Yli 70-vuotiaitakin
oli kymmenen. Niinpfi kuolemantapauksia oli
lilhes vuosittain, usein kaksi rnrodessa 1946-66
kuoli 21 nunnaa. Navetan vintiltii oli varastossa
yksinkertaisia puuarkkuja Sisar Irja avusti
vanhoja nunnia arkun haussa vintiltel Mytihem-
pinfi rrtrosina hfinen tehtliviikseen tuti vainajien
peseminen ja pukeminen luostariasuun hautaus-
ta varten.

Talkoolaisuus alkoi 1960-luvulla

Vanhat nunnat tekivlit ttiite minkii pystyivfit
pitkien jumalanpalvelusten vliliflll liiti Var-
vara muistelee, kuinka he istuivat piirissii pe-
runoita kuorimassa. Monet valvoivat iiisin ru-
kouksissa. Mytis maataloudessa tytiskentelevillli
piiiviit venyivlit pitkiksi. Aiti Varvara kertoo,
kuinka arkkipiispa Paavali kerran nfiki hlinen
puhdistavan mehilliispesien kehikoita puolen
yiin aikaan ja sanoi, ettii eikOhfin olisi jo aika
mennil levolle. Niihin aikoihin alettiin Lintu-
Iaan offaa kesliisin talkoolaisia He asuivat kar-
japihalla sisarten kanssa ja noudaffivat muuten-
kin luostarin tapoja, vaikka eivlit vakituisesti
sis ari stoon j lilineetkiilln.

Sisar Irjasta liiti Varvaral$i

Oltuaan luostarissa 18 rnrotta sisar lrja vihittiin
kesiilH 1966 nunnaksi samaan aikaan sisar Ma-
rian (mytih. skeemanunna Serafima) kanssa He
olivat viimeiset vanhan kartanon kotikirkossa
vihityt nunnat. Vihkimisen toimitti arkkipiispa
Paavali. Sisar Irja sai ilokseen uudeksi nimek-
seen Varvara, joka on hflnen syntymlipllivfinsfi
pyhll HIin on kunnioittanut marttyyritar Var-
varaa lapsesta lilhtien. Nunnanimefl ei vihittfivfi
tiedli etukiiteen, hfin kuulee sen vasta vihkitoi-
mituksessa.

Uusi asuntola ia lrynttilflpaja

Lintulan ystflvien ja kirkkokunnan johdon toi-
mesta rakennettiin vihdoin vuonna 1966 pitklin
odotuksen jilkeen sisaristolle uusi asuntola koi-
rrrrkujan toiseen pi[[h[n. Luostarin elflmlin ul-
koiset puitteet muuttuivat monella tavoin.
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Sisarten siirryttyli uusiin keljoihin tyhjiksi iiifi-
neitli pfllirakennuksen huoneita kunnosteffiin
matkailijoiden kfiytttiiin. Uuden asuntolan ala-
kertaan siirrettiin ki rkkokunnan kynttiliiteh d as
keslillfi 1967. Sinne liiti Varvarakin joutui tiii-
hin, muiden mukana. Vlihitellen siirtyi kyntti-
liinvalmistuksen vastuu hiinelle. Talvikaudella
hlin teki mehilliisvahasta kynttitiiitii ja kesiillii
palveli matkailijoita

Kahvion emflntfl

Lintulan Ystiivlit ry aloiffi keslikahvion pitiimi-
sen vanhan kartanon tuvassa kesiillfl 1968.
Muutaman rnroden kuluttua vasfuu kahvion toi-
minnasta siirtyi luostarille ja liiti Varvaralle.
Avukseen hlin sai uuden sisar Maij&Il, nykyisen
liiti Taisian. Matkailun lisiifintyessii 1970-luvul-
Ia oli kahviolla usein asiakkaita pitkfinfi jonona
pihalle asti. Sai siinli olla kahvia keittfimfissli!
Aina sitfi kuitenkin vieraille riitti. - Ei ihme,
ettii fiti Varvaran selkii vilillfi kipeytyi niin,
ettii jonkin aikaa piti kulkea navetalle kepin
kanssa

Lehmien tilalle lampaita ja pellot
pakettiin

1960-lurrulla luostariin oli tullut kaksi uuffa si-
sarta, sisar Maijan lisfiksi sisar lrmeli, nykyi-
nen liiti Elisabet. He tyiiskentelivllt niin kyntti-
liitehtaassa kuin maataloudessakin. Mutta, kun
heidiin jlilkeensfl ei uusia luostariasukkaita tul-
lut noin viiteentoista rnroteen ja sisariston miifirii
vliheni kymmeneen, plilitettiin luostarissa luo-
pua lehmlikarjan pidosta Samaan aikaan su-
pistettiin karjaa ja paketoitiin peltoja koko Suo-
messa. liiti Varvara oli hoitanut lehmi3i Lintu-
lassa 23 rruottu Kun hlin vuonna,l972joufui
niistfi eroamaan, oli se niin vaikeaa, ettei hfin
pitklilin aikaan voinut edes kliydfl entisillii pai-
mennusmailla Mutta lehmien tilalle tulivat
Iampaat, kanat ja ankat. Eike Siiti Varvaran
ole tiihiin pflivliiin mennessli tarvinnut luopua
elflinten ja viljelysten parissa toimimisesta
Maatalous on Lintulan perinteinen elfimiintapa
ja se jatkuu edelleen, vaikka pienemmissfi puit-
teissa

Lukijana ja kirkkoleivfln paistajana

Uuden kirkon valmistuffua asuntolan yhteyteen
vuonna1973jfli sisaristo kuitenkin melko pian
vaille vakituista pappia Valamolainen rippi-isii
Sawa joutui palaamaan sinne 1975 sairastuttu-
aan. Kuuden rnroden ajan sisaristo oli vieraile-
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vien pappien avun yarassa. valamon isien ohel-
ta kfiviviit seurakuntien papit joskus lomillaan
ja muutamat elflkkeellfl olevat papit mahdolti-
suuksiensa mukaan. Usein sisaristo toimitti ar-
kipliivien jumalanpalvelukset itse. Tiilltiin alet-
tiin palveluksissa keyttriSi entistfl enemmfln suo-
men kieltii kirkkoslaavin ohella liiti varvara-
kin toimi lukijana, varsinkin suuren paaston
aikana MyOs kirhkoleipien leipominen oli h[-
nen tehtiiyfinsI monta rnrotta Leivinuunissa hiln
kypsytti proskunat "punaposkisiksi" niinkuin
isii Sawa oli toivonut.

" Tyiinteko on vfllttlimlittiimyys, ettfl
pysyy talo pystysse'r

vastuu monista luostarin toimialoista johti liiti
varvaran nimittlimiseen luostarin taloudenhoi-
tajaksi rruonna 1982. KynttilSintuotanto kasvoi
tlirkeimmllksi toimeentulollihteeksi j a ki rkollis-
hallitus rakennutti uuden ajanmukaisen kyntti-
tiitehtaan Lintulaan vuonna 1988. Aiti varvara
johtaa tehtaan tuotantoa ja valvoo tarkasti kynt-
tittiiden laatua Hein huolehtii myOs itse tilaus-
ten pakkaamisesta Kymmenien kilojen paketit
syntyvlit hlineltli vanhalla tottumuksella

Maataloudessa tyiiskentelee kesliisin patjon tat-
koolaisia, joiden tytinjohtajana liiti Varvara
toimii alapihan kaivonkannella "tytivoimatoi-
mistossaan" istuen. Sellaista ongelmaa ei hevin
Itiydy, johon hlinellli ei olisi vanhaan kokemuk-
seen perustuvaa neuyoa tai uutta kekseliSistli
ratkaisua. Hilnen varastoistaan ltiytyy aina ka-
pine kuhunkin tarkoitukseen, mitlifin kun ei saa
hlivittlili!

Vastuuntunto, j iirjestelykyky j a sliSistliviiisyys
ovat hlinelle ominaisia myiis kotitalouden hoi-
dossa Yhdessli taloudellisista kyvyistiiiin tun-
netun igumenia Antoninan kanssa he ohjasivat
Lintulaa l980-lurrulta atkaneeseen uuteen kasvu-
kauteen. Kirkkokunnan johto myiinsi luostarin
1 O0-rnrotisjuhlassa vuonna I 995 nelj lille luosta-
ria johtavalle liidille Pyhiin Karitsan ritarikun-
nan mitalin ja piispallisen siunauskirjan. tiiti
varvaran siunauskirjassa oli attekirjoituksena
edesmenneen arkkipiispa Paavalin nimi!

"Koskaan ei ole niin kiire, ettei ehtisi
ihmiselle puhua"

Lintulaan on parin viime vuosikymmenen aika-
na tullut useita uusia sisaria Heille eiti Varvara
on ollut tytihtin ja luostaritapoihin ohjaajana
Ireidiin lisiikseen ovat lukuisat Lintulassa kiiy-
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neet vieraat, ystflvlit ja matkailijat tutustuneet
Siiti Varvaran kautta karjataiseen ortodoksiseen
perinteeseen, josta hiin on elflvli esimerkki.
Luostari on hflnen aikanaan muuttunut hiljai-
sesta venfll lii sestfl m aatalou sluostari sta avoimek-
si yhteistiksi, jonka kesflisessli eliimiissii voi niih-
dii karjalaisen suurtalouden piirteitil Monet
pyhiinvaeltajatkin ovat nunnien tavoin karja
laisia siirtolaisia tai hei dlin j lilketliisifl fln.

Ympiiristiistlilin kiinnostuneennr vastaanoffa-
vaisena ja huumorintajuisena iiiti Varvara on
kuunnellut monta tarinaa, ihmiskohtaloa ja on-
gelmaa Erinomaisen muistinsa ansiosta hiinen
ei taryitse kirjoittaa paperilte kohtaamiensa
henkilOiden nimili ja kohtaloita Hlin kantaa sy-
dflmessiilin kaikkia, yhtli hyvin pienili kuin suu-
ria, niin ihmisili, elliimiii kuin niityn kukkia ja
koirrukujan taimiakin. Neuvot ja ojennus, yD-
mlirtiimys ja lohdutus, tulevat hiineltli yhtli
Iuontevasti kuin sade ja auringonpaiste.

Sisar Eeva 18.3.1998

Lllhteet:
Asta Partasen tekemli haastattelu 1983
ziiti Mikaelan puhe, julkaistu LLy:n tiedot-
teessa 211993
;iiti Mikaelan tekemli haastattelu, LLy:n
tiedote 1997
Hanna Kempin tekemlit haastattelut 1997
Sisar Eevan tekemllt haastattelut 1997-98
ortodoksinen kirkkomuseo, Lintulan sisariston
lueffelo

RISTISAATTO VALAMOSTA
LINTULAAN

Heinlikuun 10. pfiivlinli, perjantaina, Jumalan-
synnyttrij fln Konevitsan ikonin juhlap liiviinfi
toteutetaan muutaman vuoden tauon jlilkeen
ristisaaffo Valamosta LintuIaan. Tiillri kertaa se
tehdlilin edestakaisin Sergei-laivalla Aamulla
on liturgra Valamossa. Lintulassa on rukous-
palvelus ja ennen paluumatkaa akatistos Juma-
lanliidille. Lisiitietoja saa Valamon luostarista.
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Lintulan luostari

tvlatkailupaNnalula yksiVisille ja rytrm ille 1 . 6.-3 1 . B.
Toukokuussa ja syyskuussa a uki ta rvittaessa ja tilaukesta.

JumalanpaMduket kesdkuu - elokuu arkisin kello 6 ja 18,
lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapciivinei kello 8 ja 18.

lGlwbpahtdut kello 1 0-1 8. Kotileivonnaisia.

lrlajoihspaNnalut kestikuu - elokuu.
1-3 hengen huoneita, 25 vuodepaikkaa.

lr4atkamuistomyymeilti kello 9-1 8.
Kcisit6itti, ikoneja, tuohuksia, hunajaa, villalankaa ja lampaannahkoja.

Luostarin kirlCco on auki kes6aikana piiMttiiin kello 8-18 ja aina juma-
lanpalvelusaikoina. EsitteV ryhm ille sopim uksen mukaan 5 mlVhenkilo.

Tiedustelut ja varaukset:

Lintulan luostari
Honkasalontie 3, 79830 Palokki

puh. 017-563 106, 563 21O, kahvio 563 225
telekopio 01 7-563 121

sAhk6posti : lintulan. luostari@ort. fi

Tervetuloa!

LINTULAI\I LUOSTARIN YSTAVAT RY
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Palauta lipuke kirjekuoressa osoitteeseen: LTNTULAN LUosrARrN ysrAvAr Ry
OSOITEREKISTERI
Anja Lindstrdm
Kartanontie 25 B 18
O44OOJARVEMAA

leikkaa

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT NY:X JASENMAKSUT

TAMAN LEHDEN vIiT,TssA oLEvALLA TILILLEPANoKoRTILLA voIT MAKSAA
WODEN 1993 JASENMAKSUN. ILMOITA VIITENUMERO MAKSAESSASL

$,sENMAKsur ovAT SEURAAVAT
henkiltijflsenet: vuosijflsen 50 mk, ainaisjiisen 500 mk
yhteisiijiisenefi vuosijiisen 200 mk, ainaisjflsen 750 mk

Tilillepanokortissa on mytis kohta mahdollista lahjoitusta varten. Jos maksat
muulla kuin oheisella tilillepanokortilla, merkitse nimesi ja osoitteesi myiis
tilillepanokortin tiedotusosaan, jotta tietosi vflIittyvflt maksun suorittajalle.

HUOMIO!
Tilillepanokortti on llihetetty kaikitle, myds ainaisjflsenille. Siitfl nlikee oman

viitenumeronsa, jota voi kflyttfili maksuautomaatilla yhdistykselle maksettaessa

LINTULAI\I LUOSTARIN YSTAVAT RY:N

PALVELUKORTTI
Haluan liittyli yhdistyksen jiiseneksi. Kirjatkaa minut jflsenrekisteriin.

Olen maksanut PSP-tiHle 800017-1519804 mk

Nimi

Liihiosoite

Postiosoite

Puhelin

Pliiviiys ja allekirjoitus -----l----- 199
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