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Lintulan Luostarin Ystdvdt r.y:n puheenjohtajan tervehdys ja vetoomus
Kristuksessa Rakkaat Lintulan Luostarin Ystdvdt r.y:n jdsenet!

Ensimmiiseksi totean monien sattumien ja tapahtumien seurauksena jisentiedotteen ilmestyvdn
myohdstyneend painoksena. Tdtd suu resti pa hoittelen !

Olemme siirtyneet kauniiden ja rikkaiden tapahtumien kesdkaudesta syksyyn, odotuksen aikaan. Kohta
alkaa joulupaasto, joka valmistaa meitd Herramme Jeesuksen Krlstuksen, Jumalan Sanan lihaksitulemisen
juhlaan. Tdmd Juhla todistaa meille Jumalan rakkaudesta meiti ihmisid kohtaan, rakkaudesta , josta tulem-
me osallisiksi jokapdiviisessd elSmissaimme.

Mennyt kesd on yksi osoitus rakkaudesta, jota saimme ammentaa kirkkopiivien kautta Hdnen pyhyytensi
Konstantinopolin Patriarkka Bartolomeos I myotd. Hin toi meille iitikirkkomme tervehdyksen todistaen
patriarkaatin ja Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispakunnan kristillisestd rakkaudesta, joka vallitsee
patriarkaatin ja kirkkomme vdlilld.

Mennyt kesd toi myos tuulahduksen Pyhdsti Jerusalemista, kun Jerusalemin ja koko Palestiinan Patriarkka
Teofilos lll kdvi maassamme.

Lintulan Pyhin Kolminaisuuden Luostari on kesin aikana vastaanottanut monia pyhiinvaeltajia ja muuta
Herran kansaa. Ymmdrtidkseni tdssdkin on vaikuttanut Jumalan rakkaus.

Uskon luostarimme eldvin odotuksen aikaa kahdessa mielessd - ne ovat Kristuksen Syntymejuhla ja meille
kaikille Lintulan Luostarin Ystdville rakkaan lgumenia Marinan 8O-vuotissyntymipdivd 2.t2.IOLO.

Rukoilemme Hdnelle jumalan siunaamia vuosia, terveyttd ja voimia siind pyhdsse tehtevessd, jossa hdn on
jo 12 vuotta onnistuneesti suoriutunut luostarin johtajana.

Kiitdn Lintulan Luostarin Ystevet r.y:n jdsenid kaikesta tuesta ja toivotan Jumalan siunaamaa loppuvuotta
kuin myos alkavaa vuotta 2011

lsd Viktor

Milla tavoin voimme onnitella lgumenia Marinaa? Tietysti esirukouksilla, mutta
voimme mytis kukin ojentaa hdnelle kukkakimpun kartuttamalla Lintulan Luostarin
Ystiivdt r.y:n kautta IahjoitustiliS luostarin hyvdksi.

Tdmdn tiedotteen mukana saamamme postisiirtotomakkeen mytitd voimme jdsen-
maksuun Iisdtd oman tervehdyksemme rakkaalle lgumenia Marinalle. Hdnelle monia
armorikkaita vuosia!
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Muistumia Lintulasta

Mennyt talvi ja keviitkin olivat poikkeuk-
sellisia. Pakkasta ja lunta oli riittdmiin.
lsd Hermanille riitti lumen linkoamista pit-
kat pdivdt. Vanhassa kartanossa johtoja
jaatyi ja tarvittiin ammattiapua. Sahkokat-
koksia oli yhtend pdivdnd 20. Onneksi
silloin ei tehdas ollut toiminnassa. Lampi
ruopattiin ja puita kaadettiin lammen ym-
pdrilla. Seppo Vuokko antoi asiantuntija-
apuaan kuten teki koivukujan uudistami-
sen yhteydessa.

Telkkd teki kymmenen poikasta jonnekin
lammen pensaikkoon, mutta kun Mirri
sieppasi heti kohta rannalta yhden palle-
roisen, emo vei koko joukon jonnekin tur-
vaan, ehkd isoon jdrveen. Olin todella
pahoillani ja murheissani. Tana vuonna
ruusut aukenivat juuri parahiksi meiddn
juhannukseksemme. Kokolle kertyi yli 70
henkei. Juhannus ei tuntunut oikein en-
tisenlaiselta, silld tavanomaiset juhlijat
metropoliitta Johannes ja isd Feodor lltola
olivat kumpikin poiss a - sairaalassa.

lsd Feodorilta on leikattu toinen jalka pois
ja onko 92 vuotiaalla endd mahdollisuuk--sia 

opetella tekojalan kdyttod? Kyldn kok-
kojuhlat pidettiin tavan mukaan ia ihmiset
olivat kovasti pettyneitd, kun metropoliitta
Johannes ei tullutkaan. Yksi miehistd jo
sanoi, ettei koko juhannuskokko ollut mis-
tddn kotoisin, kun Johannes oli poissa.
Pettymyshiin se oli meillekin, silld hdnelle
olisi kai ollut jo kahdeskymmenes kerta
olla mukana kokkojuhlissa Lintulassa.
Jum alalla on omat aivoituksensa

Luostarin hautausmaahan on tullut uusi
hauta. Luostarin ystdvd Tarja Jormalai-
nen nukkui pois 14.5. vain 53 vuotiaana.
Hdn oli usein luostarissa talkoolaisen?,

auttaen kaikenlaisissa toiss6, mm. kirjas-
tossa. Olin vielii hdnen vditoskiriatilaisuu-
dessaan Joensuussa, jossa isd Metropo-
liitta Johanneskin oli paikalla. Vaitoskirjan
aiheena oli Einojuhani Rautavaaran Vigi-
lia. Tarjan ruumiinsiunaus oli Helsingissd
ja hdnet laskettiin sitten Lintulan hauta-
usmaan multiin omasta toivomuksestaan.
T5ssdkin piti miettid, miksi Jumala otti
lahjakkaan nuoren ihmisen pois kesken
tyon. Kavin Tarjaa katsomassa Helsingis-
sa sai raalassa illalla, jolloin hdn minut
ndhdessddn sanoi: "Voi hyvd Jumala".
Ne olivat hdnen viimeiset sanansa. Aa-
mulla hdn ei endd reagoinut. Me lahdim-
me ajamaan kohti Llntulaa onnellisina
tavoitettuamme hdnet vieli tajuissaan.
Hdn nukkui Pois samana iltana.

Monet ovat kyselleet, mitd kuuluu luosta-
rin uudisrakennukselle. Vastaus oh, ettd
asia on pysdhdyksissd. Rah a-anomukset
eivdt onnistuneet suunnittelemallamme
tavalla. Olisi pitinyt myos tehdd monia
muutoksia jo tehtyihin piirustuksiin. Luos-
tarimaisuus olisi ollut uhattuna. Asiaan
tullaan palaamaan, kun rahoitus saadaan
jdrjestykseen.

Joka tapauksessa piakkoin on tarkoitus
ldhted liikkeelle maaldmposuunnitelmien
kanssa. Vanhassa kartanossa on patte-
reilla toimiva sdhkoldmmitys ia sdhkolas-
kut ovat erittdin suuret. Kun kartanossa
tehtiin peruskorjaus, sahkoldmmitys oli
vain tilapdinen ratkaisu viideksi vuodeksi,
mutta nyt aikaa on mennyt jo kohta kuusi.

Jotain on kuitenkin jo tehty uudistussuun-
nitelman toteutumisen viivdstyessa. Keit-
tiossd on ollut remontti. On hankittu uusi
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tiskikone. Entinen oli jo alusta ldhtien
maanantaikone ja aina korjattavana. Ta-
hdn on mennyt huomattavia summia, kun
korj aala tulee aina Joensuusta asti. On
hankittu myos tarvittavia uusia koneita ja
laitteita. Tahdn mennessd kustannuksiin
on mennyt jo yhteensd lahes 19.000 eu-
roa.Sisaret ovat tyytyvdisid parannuksiin.

Uusi kesdsauna on myos saanut kiitosta
talkoolaisilta. Kiitos Lintulan Ystdvillle,
joka osallistui kustannuksiin. Olemme
saaneet ystdvilta myos lahjaksi paine-
pesurin. Kiitos siitd

Olemme kiitollisia kaikille teille hyvdt
Luostarimme ystdvdt vakituisesta avus-
tanne ja huolenpidostanne. Ehka emme
aina ymmeirrd tyopanoksenne suuruutta
ja muista siitd kiittaa. Antakoon Jumala
teille kaikille Iuostarimme hyvdksi tyotd
tekeville runsasta siunaustaan. Pyyddm-
me muistamaan meitd Lintulan sisaria
esirukouksissanne.

Yhdistyksen johtajalle lsd Viktorille erityi-
set kiitokset uhrautuvasta paneutumises-
ta luostarimme asioihin.

Olemme myos suuresti kiitollisia kor-
keimmalle johtajallemme Patriar.kka Bar-
tolomeokselle, joka on osoittanut meille
erityistd rakkautta ja syddmen ldmpoa
vieraillessaan luostarissamme. Hdnen
ldsndolonsa ja puheensa ja palvelemi-
sensa jum alanpalveluksissa antoi Kirkko-
pdivien koko kirkkokansalle intoa ja rak-
kautta omaa kirkkoamme kohtaan. Paivdt
oli suuri voimainkoetus, mutta myos suuri
onnistuminen ja yhteisen ilon kokeminen

mukana olleille. Patriarkka Bartolomeos
toi meille kaikille erityisen siunauksen.

Luostarin painattama Kiitosakatistos on
saavuttanut suuren suosion.

Aiti Ksenialla on ollut tyon alla Akatistos
Konevitsan Jumalanaidille. Kun se on
kdynyt lapi kaikki tarkastukset ja kirkon
hyvdksymiset, se voidaan painattaa ja
ottaa kdyttoon ehkd jo ensi kesdn ris-
tisaatossa

Koko luostarin sisariston puolesta hyvdd
syksyd toivottaen

lgumenia Marina

Val iai katietoa keittioremo ntista

1. Koneet ja laitteet
2. Korjaukset/ kirvesmies

vdlisaldo
3. sdhkomiestyot arvio
4. LVI-tyot arvio

arvio yht.

14.873,17
1.501,56

16.374,73
1.200,00
1,300.00

18.874.73
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Luostarin tapahtumia vuosilta 2009 -2010

Yhteistd rukousta Lintulassa

Tammikuussa 2009 jarjestettiin Lintulassa
Ekumeenisen rukousviikon tilaisuus, jos-
sa puhuivat mm. eldkkeelld oleva piispa
Sihvonen, Heindveden evankelisluterilai-
sen seurakunnan edustala ja nunna Kris-
toduli. Maaliskuussa toimitti piispa Arseni
Lintulan kirkossa kokooisen palveluksen
Neitsyt Marian I Imestyspdivdna.

Toukokuussa luostarissa vieraili Athos-
vuoren Pyhdn Andreaksen luostarista
arkkimandriitta Efraim, joka seurueensa
kanssa toimitti useita liturgioita kreikan
kielelld. Arkkimandriitta Efraim kertoi
myos, ettd luostariemme yhteinen hyvdn-
tekijd venalainen lnnokenti Sibirjakov on
haudattu Pyhdn Andreaksen luostariin ja
hdnen muistoaan kunnioitetaan sielld
suuresti.

lkonilahjoituksia

Vuosina 2009-10 luostari sai huomattavia
ikonilahjoitusta. Antiikkikauppias Karl Ro-
senqvist Helsingistd lahjoitti luostarille
suurikokoisen Jumalandidin Kaikkien
murheellisten ilo-ikonin, joka sijoitettiin
kirkkoon.

TaiteilUa Tove Ahlbdck lahjoitti Lintulaan
useita maalaamiaan ikoneja, jotka olivat
olleet heinen galleriassaan Helsingissa.
Tove kdvi myos opettamassa Lintulan
sisarten ikonikerhossa sisarille maalausta
yhdessd monivuotisen opettajamme He-
lena Nikkasen kanssa.

Elakkeelld oleva opettala Pertti Pulkkinen
lahjoitti luostarille arvokkaan kokoelman

vanhoja ikoneja, jotka hdn oli vuosien
varrella kerdnnyt matkoillaan. Yksi ndistd
ikoneista, pyha Johannes Kastaja, sijoi-
tettiin kirkkoon ja Konevitsalainen Juma-
landidin ikoni trapesaan.
Toinen eldkkeelld oleva opettaja, Eeva
Markkanen, Iahjoitti myos tekemidin
ikoneja. Han on vuosien mittaan antanut
Lintulalle monia ikoneja, joista osa on
kirkossa ja osa luostarin muissa tiloissa.
Myyntiinkin niitd on riittdnyt.

Vield on mainittava joensuulaisen "Miik-
kulan musikan" Veikko Ohvanaisen lah-
joittama pyhdn Johannes Kronstadtilaisen
suurikokoinen ikoni, jonka hdn on tehnyt
taidokkaasti pu uveistos-tekn i ikalla.

Lintulan luonto ja maisemanhoito

Pihapiirin puita on kaadettu kevdd lle 2O1O
ja lampi on monen vuoden jdlkeen taas
ruopattu. Ndin luostarin puistoalueet ovat
saaneet vdhdn uutta ilmettd.

Luostarin maatalous on huomattavasti
supistunut viime vuosina. Puutarhaa hoi-
detaan edelleen, mutta pellot on vuokrat-
tu naapurin maatalon kdyttoon.

Aiti Ksenia hoitaa kasvihuoneita, joista
tulee kurkkua ja tomaattia sekd pientd
kasvimaata, josta saadaan mm. salaat-
tia, sipulia ja juureksia ruuan lisukkeeksi.
Viinim arjapensaat ovat edelleen kukois-
tavia, niistd on saatu viime vuosina run-
saasti mehua. Yrttimaan tuotteita kuiva-
taan ja myydddn matkamuistomyymdlds-
sa.
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vanhassa navetassa ei ole endd moneen
vuoteen ollut kotieldimid, vain luostarin
kaksi kiss ?d, hiiret ja pddskyset vieraile-
vat sielld. on aika miettid, miten vanhaa
navettaa voisi tulevaisuudessa kdyttdd.
Ja mistd rahat sen kunnostamiseen.

ortodoksiset kirkkopdiviit ja patriarkan
vierailu Lintulassa

Lintulan sisaristo ja arkkimandriitta Her-
man osallistuivat kesdkuussa 2010 orto-
doksisiin kirkkopdiviin Joensuussa. Luos-
tarilla oli kaksi omaa myyntipoytee, joissa
myytiin luostarin tuotteita. Kirkkopaivien
teemaan: Kirkko - luomakunnan toivo,
liittyi hyvin luostarin painattama Kiitosaka-
tistos-kirjanen, jossa on kaunis akatistos-
palvelus luomakunnan Luojalle. Palvelus
toimitettiin kirkkopdivien yhteydessd Jo-
ensuun kirkossa. Myos pienet vihkoset
pyhdn Johannes Kronstadtilaisen ja py-
hdn Serafim Sarovilaisen opetuksia olivat
myynnissii uusina painoksina.

Kirkkopaivien jdlkeen patriarkka Bartolo-
meos seurueineen ja useita piispoja,
pappeja ja muita kirkkopdivien osallistujia
vieraili Lintulassa. Patriarkan seurue saa-
pui Lintulaan valamosta Sergei-laivalla.
Luostarin vdki oli portilla vastassa. Sisaret
ja talkoolaiset olivat tehneet kauniin kuk-
kamaton portille ja kirkon oveile. Aiti Var-
vara toivotti kol kean vieraan tervetulleek-
si antamalla hdnelle ovella leipdd ja suo-
laa luostarin vanhan tavan mukaan.

Patriarkka osallistui ehtoopalvelukseen ja
illallisen jdlkeen hdn seurueineen kdveli
luostarin alueella, mm. luontopolun varrel-
la olevalle pyhittajamarttyyri Paraskevan
tsasounalle. Sieltd palattuaan seurue toi-mitti hautausmaalla muistopalveluksen
edesmenneille luostarin sisarille ja hyvdn

tekijoille. Luostarin lahjana patriarkalle
annettiin kaunis Vendjdlld tehty panagia,
jossa on Jerusalemin Jum alandidin ikoni.
sydamellisen ilmapiirin vallitessa patri-
arkka saatettiin kotimatkalle sisariston
vilkuttaessa kirkon ovella.

Kes6n juhlia Lintulassa

Lintulassa on useana vuotena jdrjestetty
Koskijdrven rannalla kokkoilta pyhdn Her-
ran EdelldkdvUan ja Kastajan Johannek-
sen syntymdjuhlana 24.6. Kesdlld 2009
tilaisuudessa oli kymmenid vieraita, lahi-
seudun asukkaita ja luostarin ystdvid
muualtakin. Kunniavieraanamme oli jal-
leen, kuten monena vuoter?, Nikean met-
ropoliitta Johannes. Valamossa vieraileva
nuorisokuoro lauloi rannalla Jari Ketolan
johdolla. Juhlailtaan kuuluivat tietysti
myos suuri kokko ja letunpaisto nuotiolla.

Kesdlld 201a kokkoiltaan kertyi entistd
enemmdn vdked lahiseudulta ja kauem-
paakin. saimme kuulla venajankielistd
laulua, talla kertaa iakkadmpien maatus-
kojen esittdmdna. Monivuotinen juhan-
nusvieraamme metropoliitta Johannes
kuitenkin perui viime hetkelld tulonsa ter-
veydentilan heikentymisen vuoksi.

Kesdn vakituinen kohokohta on Konevit-
san Jumalandidin ristisaatto heindkuun
alussa Valamosta Lintulaan. Tama luos-
tarien yhteinen tapahtuma on koonnut
aina paljon ystdvid mukaan. osanottajien
lukumddrd oli jalleen yli sata henked. osa
heistd tuli Sergei-laivalla ikonin kanssa,
osa kdvellen ja osa autoilla. Lintulassa
toimitettiin akatistos-palvelus Juma-
lanaidille ja luostari tarjosi kevyen keitto-
aterian.

lgumenia Marinan nimipaivdd 17.7. juhlis-
ti pieni konsertti lammen rannalta trape-
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san vieressd juhlakahvin yhteydessii. Jo
useana kesdnd Valamossa vieraillut Ko-
nevitsa-kvartetti esitti veneildisid kansan-
lauluja. Myos luostarin talkoolaisten kuoro
ja isd Juha Lampinen seurueineen lauloi-
vat iloksemme.

Luostarin rannassa oleva pyhittdjdmart-
tyyri Paraskevan tsasouna tdytti kesdlld
2009 kymmenen vuotta. Luostarin kirkos-
ta sinne kuljettiin ristisaatossa luontopol-
kua pitkin ja tsasounan edessd toimitettiin
vedenpyhitys

Helteisend kesdnd 2010 oli jdlleen ris-
tisaatto ja vedenpyhitys. Paluumatkatla
tsasounalta ristisaatto kiersi hautaus-
maan kautta. Hautausmaalla olevalla
muistomerkilld laulettiin lankaikkinen
muisto muualle haudatuille luostarin yst6-
ville ja kilvoittelijoille.

Kesdlld 2010 saimme terveisid vanhasta
Lintulasta silld tavoin, ettd sen ldhelld
olevasta pyhien Konstantinoksen ja Hele-
nan luostarista vieraili luonamme igume-
nia llarioh?, joka ndytti kuvia ja kertoi,
kuinka he ovat alkaneet kunnostaa van-
han Lintulan raunioita. Sielld asuu pie-
nessd talossa kaksi nunnaa. Kesalla sin-
ne tehdddn pyhien Konstantinoksen ja
Helenan luostarista ristisaatto.

OLLOS IATI MUISTETTU, ISA ESIPAI.
MEN JOHANNES !

Heindkuun alussa kuulimme suruviestin
Nikean metropoliitta Johanneksen nuk-
kumisesta. Isa Herman toimitti panihidan
Lintulan kirkossa heti esipaimenen kuo-
lonuneen nukkumisen viestin saatuam-
me.Vield juhannuksen edelld isd esipai-
men suunnitteli tulevansa tavalliseen ta-
paan Lintulaan, lentoliputkin oli jo hankit-

tu. Matka peruuntui kuitenkin terveydenti-
Ian heikentymisen vuoksi, lgumenia Mari-
na ja aidit Mikaela ja Ksenia kdvivdt ter-
vehtimissd hdntd Turun sairaalassa pai-
vdd ennen hdnen kuolemaansa. Toisen
matkan Turkuun teki igumenia Marina
yhdessd sisar Katariinan kanssa isd esi-
paimenen hautajaisiin. Autonkuljettajana
ndilld matkoilla toimi ystdvdmme Eija
Korpivaara, joka on eldkkeelle jaatyddn
auttanut monin tavoin luostaria.

Lintutan luostari oli metropoliitta Johan-
nekselle ilmeisesti Iaheinen paikka. Han
oli taalla mukana arkkipiispana ollessaan
kaikissa merkittdvissd tapahtumissa, r?-
kennusten vihkimistilaisuuksissa, Iuosta-
rin juhlissa, sisarten vihkimysten toimitta-
jana, kirkollisten vieraiden kanssa ia
myos aivan yksityisesti mm. jouluna, paa-
sidisend ja juhannuksena. Elakkeelle jdd-
tyddn hdn jatkoi yhteydenpitoa ja vierailu-
ja luonamme. Myos Palokin kyldldiset
tulivat tuntemaan isd esipaimenen, silld
hdn osallistui isd Hermanin kanssa usein
Palokin hautausmaalla pidettyihin joulu-
hartauksiin ja kyldn juhannustilaisuuksiin.

Metropoliitta tunsi sisariston jdsenet ia
muisti meitd kaikkia niin kirjallisilla ter-
vehdyksilld kuin monilla lahjoillakin. Tu-
Iimme myos tuntemaan hdnen eldmddnsd
monelta kohdin, silla hdn kertoi aina yh-
teisessd ruokapoyddssd istuessamme
eldmdnsd kokemuksista. Saimme myos
kuulla hdneltd useita mieleenpainuvia
saarnoja ja opetuspuheita hengellisen
eldmdn ja luostarivaelluksen tueksi.

Kauniina muistona esipaimen Johannek-
sesta ja Lintulan 1OO-vuotisjuhlasta vuo-
delta 1995 on meilla olemassa juhlasta
kertova filmi, jossa on mm. esipaimenen
puhe, jossa hdn kuvailee Lintulaa ia luos-
tarieldmee.
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IANKAIKKINEN MUISTO MYOS ISA
FEODORILLE !

Ei ehtinyt kulua kuin vdhdn yli kuukausi
isd esipaimenen poismenosta, kun saim-
me viestin toisen rakkaan "isoisiimffie",
rovasti Feodor lltolan kuolemasta. lsd
Feodor oli syntyisin Karjalasta, aiti igul-
menia Marinan serkku. Han kdvi jo nuo-
rena miehend paljon Laatokan Valamos-
sa ja ystdvyys luostareiden kanssa jatkui
sodan jdlkeen niiden muutettua Heindve-
delle. lsd Feodor valmistui ensin kantto-
riksi ja eldkkeelle jaatyddn hdnet vihittiin
vield papiksi. Hdn toimi pitkddn Jyvdsky-
ldn seurakunnassa ja sieltd kdsin kdvi
sddnnollisesti luostareissa ensin laulajana
Valamossa ja myohemmin papin tehtd-
vdssd. Leskeksi jaatyddn hdn vietti Lintu-
lassa pitkid aikoja ja ndin saimme tilai-
suuden tutustua myos hdnen syddmelli-
seen persoonaansa. Han kertoi mielel-
lddn kokemuksia ja muistoja mm. vanhas-
ta Valamosta. Tata kirjoitettaessa sisaris-
to valmistautuu menemddn hdnen hauta-
jaisiinsa.

Aiti Varuara 85 vuotta ja igumenia Ma-
rina 80 vuotta

Joulukuussa 2009 luostarin vanhin, aiti
Varvara, tdytti 85 vuotta. Hdn on ollut
luostarissa ldhes koko sen ajan kun luos-
tari on ollut Palokissa. Hdn tuli Lintulaan
syksylld 1948 nuorena tyttond. Aluksi hdn
toimi karjakkona ja muissa maatalous-
toissi, mutta vuosien mittaan hdn on
osallistunut melkein kaikkiin luostarin toi-
hin. Vuodesta 1982 ldhtien hdn toimi ta-
loudenhoitajana aivan viime vuosiin asti.
Aiti Varvaralla on hyvd muisti ja hdn onkin
edelleen arvokas tietoldhde ja opas luos-
tarin uusille sisarille ja ystdville.

SAATA HERRA LEPOON ANNELIN
SIELU !

Kolmas kuolemantapaus Lintulan lahipii-
rissd oli pitkdaikaisen talkoolaisemme
Anneli Variksen lahto elokuun ensimmai-
send pdivdna. Anneli oli koulutukseltaan
kansakoulun opettap ja tuli jo 1950-luvun
lopulla Lintulaan tutustumaan luosta-
rieldmddn. Siita ldhtien hdn kdvi sddnnol-
lisesti monena kesdnd luostarin maatalo-
ustoissd. Siihen aikaan ei vield talkoolai-
suus ollut yleisesti alkanut Lintulassa,
naapurien nuoret miehet kylla kdvivdt
pdivdtoissd pelloilla ja metsdlla. Annelia
ovat hdnen kanssaan tyoskennelleet ku-
vailleet iloiseksi ihmiseksi. Hdn jatti myos
jdlkeensd arvokkaan historiallisen muis-
ton luostarille, kun hdn myohempien eld-
mdnvuosiensa aikana ldhetti meille kirjei-
ta, joissa kertoi luostarikesiensd koke-
muksista ja tapaamistaan nunnista sekd
naapureistamme. Hdneltd saimme myos
paljon valokuvia luostareista, niin Lintu-
lasta kuin Valamostakin.

Aiti igumenia Marina tdyttdd B0 vuotta
2.12.201 0. Hdn on syntyperdltddn karja-
lainen, Salmista. Ennen luostariin tuloaan
hdn toimi kansakoulunopettajao?, Idhe-
tystyontekijdnd Afrikassa ja kirkollishalli-
tuksen notaarina. Luostarissa hdn on ollut
kirkkolaulun johtajana alusta ldhtien ja
pitkddn myos matkamuistomyymaldn hoi-
tajana. Luostarin johtajaksi hanet valittiin
vuonna 1998 igumenia Antoninan kuol-

Tiedot kokosi nunna Evangel ia2.8.2010
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HALLINTO

Yhdistys piti vuosikokouksen Lintulan Luostarissa
29.3.2009. Kokouksessa oli ldsnd 22 jdsentd.
Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimikauden
aikana kolme kertaa.

Yhdistyksen johtokunta vuonna 2009: puheenjoh-
taja rovasti Viktor Porokara, varapuheenjohtaja
igumenia Marina, sihteeri Elvi Hautamdki, varsi-
naiset jdsenet Kari Hintikka, Helena Kinkki, Pirkko
Kortelainen ja Anja Lindstrom sekd varajdsenet
Marina Feodoroff, Tamara Porokara ja Vera Sal-
minen.
Anja Lindstrom on toiminut yhdistyksen talouden-
ja jdsen rekisteri nhoitajana.
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat HTM-tilin-
tarkastaja Tuula Hakamies ja Liisa Olkinuora sekd
varatilintarkastajina Kaija Jaukkari ja Aune Sven-
nevig.

JASENISTO

Yhdistyksen jdsenmddrd oli vuoden lopussa 680
jdsentd. Vuosijeisenid oli 339, ainaisjdsenid 297 ja
yhteisojdsen,e 44. Yhdistykseen liittyi 10 vuosija-
sentd ja 8 ainaisjdsentd. Vuosijdsenistd siirtyi
ainaisjdseneksi 7 henkiloa. Yhdistyksestd erosi 2
jdsenta ja 12 jdsentd on kuollut. Kahden jdsenen
osoite ei ole selvilld.
Jdsenrekisteristd poistettiin 27.5.2009 9 vuosijd-
sentd, jotka eivdt vuosina 2006 ja 2007 olleet
maksaneet jdse n ma ksua.

Jdsenmaksut olivat entiset: vuosijdsenmaksu 10
euroa, ainaisjdsenmaksu 100 euroa, yhteisojen
vuosijdsenmaksu 35 euroa ja yhteisojen kanna-
tusjdsenmaksu 1 50 euroa
Vuonna 2009 jdsenmaksutuloja kertyi 5090 euroa.

RY:N TOIMINTA VUONNA 2009

TAPAHTUMAT

Talkoomatkalle 12. 14.6. osallistu i 22 henkilod.
Yhdistys jdrjesti 2 Lintula-tapahtumaa. Turussa oli
iltatilaisuus 2.2. 2009 ja Helsingissd Uspenkin
katedraalin kryptassa oli Lintula-tapahtuma kirk-
kokahvien yhteydessd ennen vuosikokousta 29.3.
2009.

MYYNTIARTI KKELIT JA VARA! N HAN KI NTA

Yhdistyksen myyntiartikkeleina olivat adressit
Yhdistys osallistui Helsingin yhteismyyjiisiin jou-
lukuussa. MyyJiiisten tuotto 577,20 euroa tilitettiin
suoraan luostarille. Yhdistyksen myyntituotot
olivat 286,20 euroa.

ANNETUT LAHJOITUKSET

Yhdistys lahjoitti luostarille 10 000 euroa saunan
hankintaan. Vdlitetyt lahjoitukset luostarille olivat
yhteensd 235,60 euroa.

SAADUT LAHJOITUKSET

Jiisenet lahjoittivat yhdistykselle 8320 euroa ja-
senmaksujen kannon yhteydessd. Varat kokonai-
suudessaan ovat lahjoitetut Iuostarille kdytettd-
vdksi vanhan saunarakennuksen korvaamiseen
uudella.
Ldmmin kiitos kaikille lahjoittajille!

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen tiedotuksesta on vastannut Tamara
Porokara yhdessd puheenjohtajan kanssa. Toimi-
kaudella on julkaistu 1 jdsentiedote.

VUOSIKOKOUS PORVOOSSA

Lintulan Luostarin ystdvdt ry:n vuosikokous pidet-
tiin Porvoossa Kristuksen kirkastumisen kirkossa
21 .3.2010.
Kokouksessa kdsiteltiin yhdistyksen toimintaker-
tomus ja tilinpddtos vuodelta 2009.
Vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa on kaksi
Lintula-tapahtumaa, joiden pitopaikoiksi on kaa-
vailtu Tamperetta ja Helsinkid.
Yhdistyksen oma internet sivu pyritddn saamaan
valmiiksi vuoden 2010 aikana.

Myos Lintula-aiheinen lautapeli valmistuu vuoden
2010 aikana.
Perinteinen talkoomatka luostariin pddtettiin jdr-
jestdd kesdkuun 4. - 6. pdivind.
Luostarissa on keittion kunnostus meneillddn .

Yhdistys pddtti lahjoittaa luostarille tahdn hank-
keen rahoitukseen 10 000 euroa.
Jdsenmaksujen kannon yhteydessd on kunkin
jiisenen mahdollista avustaa tdtd hanketta.
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