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Toimittajalta

Hyviit Lintulan luostarin ystiivdt. Useat teistii ovat tiindkin vuonna tulleet osallisiksi Iuostarin
rauhasta ja sen vahvistavasta hengellisestd eliimdstii. Omalla kohdallani kiiynnit ovat toistaiseksi
harventuneet, mutta vain toistaiseksi Olen kuitenkin innolla seurannut ystdvieni kertomuksia
luostarikdynneistdiin. Olen myos ilolla todennut talkoolaisten kokemusten kirjallisessa muodossa
lisdiintyneen. Jatkakaa vain rohkeasti kertomuksianne luostarikokemuksistanne.

TeallA luostarin ulkopuolella kohtaa nykyddn paljon murheellisia taloudestaan ja tyopaikan
sdilymisestii huolestuneita ihmisid. Uskon luostarisisarten rukousten kantavan heitdkin
jaksamaan.

Tdmiin tiedotteen vdlissd on totuttuun tapaan jdsenmaksun tilisiirtolomake. Haluan korostaa, ettd
kvsvmvksessti on vuoden 2014 iiisenmaksu. vaikka maksulomake tuleekin suhteellisen myohiiiin
loppuvuodesta.

Luostari on kdynnistiinyt yrttipajaprojektin, josta nunna Nektaria kertoo tarkemmin t6ssii
tiedotteessa olevassa kirjoituksessaan. Meillij kaikilla ystdvilld on jdsenmaksun kannon yhteydessd
mahdollisuus tukea tdtii projektia. Lomakkeessa on oma rivi lahjoitukselle'

Omasta puolestani toivotan teille kaikille siunattua liihestyviin paaston aikaa.

Tamara Porokara

Vuosikokouksen pddtiiksid

Vuosikokous oli Lintulan luostarissa29.3.2ot4. Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi
rovasti Viktor Porokaran.
Johtokunnan jdsenet ovat: varapuheenjohtaja lgumenia Mikaela, sihteeri Helena Kinkki,

rahastonhoitaja ja jdsenrekisterinhoitaja Anja Lindstrom, tiedottaja Tamara Porokara, Jorma

Kupari, Eija Korpivaara.
Johtokunnan varajdsenet ovat: Pirkko Kortelainen, Marina Feodoroff'
toiminnan tarkastajaksi valittiin Ritva Partanen ja varalle Raija Aberg.

Talkoomatka Lintulaan oli 30.5.-1'6.20L4

Helena Kinkki
Yhdistyksen sihteeri



Kristus sytyy, kiittekee !

Rakaat Pyhdn Kolminaisuuden luostarin sisaret ja luostarin ystiiviit. Liihestyvd suuri juhla tuo
mieleen monenlaisia ajatuksia.

Kasittemettomyys, kuinka suuren rakkauden kohteena ihminen onkaan. Jumalan Sana ottaa
ihmisen kaltaisuuden tullessaan keskuuteemme suorittamaan pelastustyotii. Hiin ei tullut
tuomitsemaan, vaan lSdkitsemddn parantaen ei vain ulkoisia sairauksia, vaan opettaen rakkautta
Luojaa ja liihimmdisid kohtaan. Valiten lihaksitulemisen vdlikappaleeksi Neitsyt Marian, viettiien
ensihetket eliiinten suojaksi tarkoitetussa luolassa Hdn makasi sielld olevassa seimessd.

Ensin Hdnet kohtasivat tavalliset ihmiset, paimenet, jotka saivat enkelin ilmoituksen maailmaan
tulleesta Vapahtajasta. Timdn jdlkeen saapuivat ruhtinaat tuoden kunnioitusta kallisarvoisten
lahjojen vdlitykselld. Kuitenkaan kaikki sen ajan ihmiset eivdt Hdntd hyvdksyneet Vapahtajana,
Jumalan Poikana.

Kiitollisuus, Jumalan rajattomasta rakkaudesta meitd kohtaan, luottamus Jumalan armoon ja
rakkaus opettaa ymmiirtiimddn olla tuomitsematta ldhimmdisidmme. Rakkaus opettaa noyryyteen
ja katumukseen. Rakkauden ansiosta meilld on tiimii kaunis maailma aamuina, piiivien hetkind ja
iltoina, jolloin voimme laskeutua uneen kerdten voimia uuden aamun kohtaamiseen. Tdmii kaikki,
mikd tapahtui ajanlaskumme alussa, toteutuu tiilldkin hetkellS meissd ja meitd ympiiroivdssd
eliimdssii. Jumala on siinii lSsnd koko ajan rakastaen, kuunnellen rukoustemme huokauksia ja
parantaen meiddn niin henkiset kuin ruumiilliset vaivamme. Uskomme vahvistukseksi Hiinen
rakkauteensa ja laupeuteensa meille on annettu pyhd Evankeliumi, pyhien apostolien todistukset
ja pyhien ihmisten eliimdnkokemukset.

Lopuksi tiiytyy todeta vielS hiipedn tunne, joka pakostakin valtaa mielen. Eldmdssd on hetkiii,
jolloin emme ymmiirrii kuinka suuren lahjan osallisuudesta saamme nauttia. Kiitollisuus tdstd jdd
usein toteutumatta. Me toimimme samoin kun ne Jeesuksen maanpddllisen ajan ihmiset, jotka
eivdt ymmiirtiineet Jeesuksen olevan Vapahtaja, joka tuli ihmisten keskuuteen vapahtamaan
ihmisen synnin orjuudesta ja tuntemaan olevansa Jumalan rakkauden ja suojeluksen
ympiiroimdnd.

Rakas ystdvS, ndilld ajatuksilla toivotan sinulle tulevaa riemullista Kristuksen syntymdjuhlaa
enkelten paimenille ilmoittamilla sanoilla: " Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha
ihmisten kesken, joita kohtaan hdnellS on hyvd tahto". Luuk.2:14.

isd Viktor



Mytinteistd kehitystd seki taloudessa ettd idsenmddrdssd

Lintulan Luostarin Ystdvdt ry: talous perustuu suurimmaksi osaksi sen jdsenten maksamien
jdsenmaksujen ja jiisenmaksujen kannon yhteydessd antamien lahjoitusten varaan. Jonkin verran
tuloja kertyy yhdistyksen adressin myynnistd ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessd olleesta
kahvituksesta ja Lintulan luostarin tuotteiden myynnist5.
Yhdistyksen talouden myonteinen kehitys jatkui myos vuonna 2013.

Tilinpddtos vuodelta 2013 oli 7 366,30 euroa ylijSSmdinen. Tuotot olivat 25 883,66 euroa ja kulut
varaston muutoksen jdlkeen t8 5t7,36 euroa. Jdsenmaksuista kertyi 5 390 euroa ja jdsenten
yhdistykselle antamista lahjoituksista LG 418 euroa. Myyntituotot olivat 3 067,95 euroa. Yhdistys
lahjoitti Lintulan luostarille L4 026 euroa, joka osoitettiin luostarin toivomuksen mukaisesti
turvajdrjestelmdn rakentamiseen. Eriidn yhdistyksemme jdsenen merkkipdivSonnitteluista
kertyneet varat 1 895 euroa vdlitettiin luostarille. Jiisentiedotteen kulut olivat 2 457,98 euroa.
Pankin palvelumaksut olivat 725,78 euroa
Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2Ot4 on laadittu edellisen vuoden talousarvion linjoja
noudattaen. Talousarvion loppusumma on L8 420 euroa (v. 2013 L5 420 euroa).
Talousarviossa yhdistys varautuu lahjoittamaan luostarille L5 000 euroa luostarin toivomuksen
mukaiseen ta rkoitukseen.

Luostarissa on alkamassa yrttiviljelyn kehittdmishanke. Pitiimdssddn johtokunnan kokouksessa
3'1..5.20L4 yhdistys pddtti varautua sen avustamiseen 20 000 eurolla. Alkuavustuksena ja kirjan
kustantamistukena se lahjoitti luostarille 7 000 euroa-

Jdsenmaksut ovat vuonna 2Ot4: henkilovuosijdsen 15 euroa, yhteisojen vuosijiisen 50 euroa
henkiloainaisjisen 150 euroa ja yhteisojen ainaisjiisen 200 euroa.

Yhdistyksen jiisenmSSrd oli vuoden 2013 lopussa 645 jiisentS. Yhdistykseen liittyi uusia jiisenid 39.
Erityisen ru nsaasti heitd I iittyi La ppeen ra n nasta.
Yhdistyksestd erosi 4 jdsentii korkean ikdnsii vuoksi ja ll jdsentii on kuollut.

Yhdistyksemme on vuosina 2005-2013 pirayny, avustamaan luostaria vdhintddn 10 OOO eurolla
vuosittain. Luostari on miiiirittiinyt kohteen, johon lahjoitusvarat on osoitettu. Tdmiin kaiken on
tehnyt mahdolliseksi pitkiijdnteiseen tyohon luostarin toiminnan tukemisessa hyvin sitoutunut
jiisenisto.

Kiitdn liimpimdstiteitd kaikkia menestyksellisestiitoiminnasta Lintulan luostarin hyvdksi!

Anja Lindstrom
talouden - ja jdsenrekisterinhoitaja
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RAKKAAT LINTULAN LUOSTARI N YSTAVAT!

Liimpimiit terveiset teille kaikille Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden luostarista.

Syksylld matka il uka usi luostarissa hiljenee eloku ussa koul ujen alkamisen jdl keen.
Kokonaisuudessaan matkailijoiden miiiirii on vdhentynyt edellisiin vuosiin verrattuna.
Maailman ristiriidat ja taloudellinen tilanne heijastavat myos luostariin matkailijoitten
kdvijdmddrddn.

Kesd-heiniikuun vaihteessa luostarissamme kdvi arvovieraita. Hdnen Autuutensa
Aleksandrian patriarkka ja koko Afrikan paavi Teodoros ll ja arkkipiispa Leo seurueineen
olivat Pyhien Pietarin ja Paavalin juhlapdivdn iltana ehtoopalveluksessa ja illallisella.
Patriarkka Teodoros arvosti suuresti igumenia Marinan tyotd Kenian liihetyskentdllS.
lgumenia Marinan haudalla hdn pitkddn rukoili ja kiitti igumenia Marinaa afrikkalaisten
hyvd ksi tekemiistd ld hetystyostd.

Meille oli myos suuri kunnia Athos-vuoren vanhus Efraimin vierailu. Vaikka vierailu kesti vain
muutaman tunnin eikd sen aikana ollut mahdollisuutta yksityisiin keskusteluihin, jiii siitii
hengellinen ilo ja siunaus. Koko vanhus Efraimin seurue yli 50 kreikkalaista lounastivat
trapesassa. Lahjaksi saimme kolme isoa ikonia, jotka on liimattava puulle: ylienkeli Mikaelin,
pyhittdjd Serafim Sarovilaisen ja pyhdn vanhurskaan Johannes Kronstadtilaisen ikonit. Meilld
on nyt miettimistii, mihin ne sijoittaisimme.

Kolmas kesiin kohokohta on Konevitsan Jumalandidin ristisaatto Valamosta Lintulaan. Joka
vuosi laitamme kukkamaton portilta kirkkoon ja se vaivanndko palkitaan hengelliselld ilolla,
mahtavalla ja reippaalla akatistoshymnin laulamisella



Luostarissa on toiminut jo vuosikymmenen ajan hanketyoryhmd, joka tarkkaan suunnitteleeja valmistelee kaikki hankkeet. Viime syksynd wuonna 2013 uusittiin luostarin kdyttovesi-
putkisto kellarikerroksen osalta ja tammi-helmikuussa vuonna 2014 kirkossa ja asuinker-
roksessa. Kokonaiskustannukset olivat noin 100 OOO €. Kirkollishallitukselta saimme siihen
15 000 € avustusta.

Navetta odottaa remonttia ja sen perustusten routasuojaukseen ja pinta/sadevesien
poisjohtamiseen on EtelS-Savon ely-keskuksen rakennusperintorahoituksesta saatu tdnd
kevdiind avustusta 9 0OO €. Ratkaisua toiden jdrkeviiiin aloittamiseen odotamme.

Kuluvan vuoden kesdn ja syksyn suurin ponnistus on yrttipajan rakentaminen, jossa saman
katon alla kaikki yrttien kdsittely tapahtuisi. Yrttisuola ja yrttiteet ovat suosittuja ostoksia
eikd myyntikapasiteetti riitd kesiisesongin ajaksi.

Yrttituotannon lisii5miseksi on tehty suunnitelmat ja piirustukset autotallin muuttamisesta
yrttipajaksi. Hankkeen kustannusarvio on 67 OOO €(alv 0 %) ja siihen on saatu Leader-
avustusta 35 % eli 23 45O €. Lintulan Luostarin Ystdvdt ry on lahjoittanut 20 OOO € ja Suomen
ekumeeninen tukisddtio on pitdnyt hyvdnii asiana yrttitoiminnan lisddmistd ja antanut
avustusta 2 000 €.

Noyrdsti kiitdmme Lintulan Luostarin ystdvdt ry:td,
Viktor Porokaraa ja tiedottajaa maatuska Tamaraa,
hoitajaa Anja Lindstromid ja kaikkia luostarin ystiivid
talkootyostd. Ystdvien tuki on meille todella arvokas,
emme tule toimeen.

sen toimihenkiloitd puh.johtajaa isd
sihteerid Helena Kinkkid, rahaston-

toiminnasta, kaikista lahjoituksista ja
ilman talkoolaisten ja ystdvien apua

Kiitdmme ja rukoilemme Jumalaa kaikkien luostarimme hyvdntekijoiden puolesta.
Jumala antakoon teille kaikille runsasta siunausta ja terveyttd eldmiidnne.

Kiitollisuudella lgumenia Mikaela ja sisaristo



Jakkarat, lampaat, kirkko ja puhelin - talkoolaisena Lintulassa

Kesiikuu oli kylmd ja sateinen, mutta suuntasin vaimoni Tean kanssa Lintulan luostarin talkoisiin
kymmeneksi pdivdksi. Ensimmdisenii aamuna herdsimme lintujen kanssa varhain ja
suuntasimme aamupalvelukseen, jossa palvelin diakonina. Aamuun kaikui rukouksen ddni: "Tulkaa,
kumartakaamme meiddn Kuningastamme, Jumalaa. Tulkaa, kumartukaamme..." Aamupalalla
joimme pannukahvia, soimme leipdd ja maittavaa omenahilloa. Aiti Ksenia jakoi iloisena
tyotehtevet.

Toiset suuntasivat kasvimaalle, siivoamaan, joku myymdliiSn, mind taas veistiimiiiin jakkaroita
kasvimaan kitkijoille. Ensimmdisen jakkaran tein lautatavarasta, toiset koivupolkyistii, jotta ne voisi
aikanaan hajoamisen jdlkeen tyontaa saunanpesiiiin. Tunnit lensiviit siivillii, mutta ruokailusta en
sentiiiin myohdstynyt. lltapiiivdlld siivosin varastoa, joimme kahvit lammen rannassa, ja pian oli jo
ilta, iltapala ja ehtoopalvelus. Pdivdn pddtteeksi oli sauna.

Toisena pdivdnii, tiistaina (keskiviikon sijaan), vietimme liturgiaa igumenia Marinan kuolinpiiivdnii,
"ettd Herra Jumala saattaisi hdnen sielunsa sinne, missii vanhurskaat lepddvdt". lltapdivdlld
jatkoimme luostarin toitd. Ehtoopalveluksen jdlkeen lSmmitettiin jiilleen talkoolaissauna.

Seuraavina piiivind pystytin lammasaitausta ja -katosta yhdessd toisen talkoolaisen, Markun,
kanssa. Etsimme navetasta puutavaraa ja tyokaluja, haimme lehistoltA puutavaraa ja loysimme
kattohuovankaistaleita katteeksi. Lampaat saapuivat jo ennen kuin katos oli valmis ja seurasivat
uteliaina tyon edistymistii. Luostarin vierailijat tervehtivet lammasten saapumista ilolla: joku
muisteli miten lapsena mieleen jdivdt sekd lampaat ette niitd hoitanut, nyt jo tuonilmaisiin
siirtynyt, iiiti Varvara. Eliiimet ja luonto ovatkin aina kuuluneet luostarin maisemaan. Aiti Elisabet
kertoikin aina viililliijotakin mielenkiintoisista luontohavainnoistaan.
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Tyopdivi6 rytmittivdt sSSnnolliset palvelukset, luostarin eldmdnlanka. Niiden vdlissd valmistui
lammaskatos, sivelimme seiniin puuoljyd, kerdsimme puupalat ja tyokalut. Jos puursivat
talkoolaiset, niin hddrivdt myos nunnat, kukin omassa kuuliaisuustehtdvdssddn. Lauantaina
vietimme vigiliaa ja sunnuntaina liturgiaa, sen jdlkeen alkoi vapaapdivS. Mind ja Tea pakkasimme
reput ja ldhdimme metsdpolkua pitkin kohti Valamoa. Vettd satoi vain ripauksen, mutta heinikko oli
miirkiiii ja lenkkitossut kastuivat jo ennen puoltavdliii. Metsdn vaihtelu ja maisemat olivat kauniita.
Viimeiset kilometrit uuvuttivat, mutta mieli virkistyi, kun Valamo alkoi siintdd puiden vdlistii.
Onneksi saimme autokyydin takaisin.

Maanantaiaamuna vdsytti. Tea puursi yrttejd ker55mdss5, mind kunnostin vanhaa puhelinta
kahvion seiniille. Muutama lapsi kdvi kyselemdssd kuka olin ja mitd tein, kun istuin musta viitta
piiiillii puhelinta puunaamassa. Taisi olla jdnnittdvSS olla ensimmdistii kertaa luostarissa. lllalla oli
vigilia ja sunnuntaina liturgia, Johannes Kastajan syntymiin muistopdivS. lllalla luostarin rannassa
poltettiin kokko tai kuten eiti igumenia asian ilmaisi - roskia. Kekoon oli kerdtty kaikkea
poltettavaksi sopivaa ja hdvitettdvdd. Luimme tulen riitistessd rukouskanonin Herran Edel16-
kdvijdlle, ikonina aurinkoinen jdrvimaisema. Rukoushetken jdlkeen tarjolla oli kahvia ja teetd sekd
pientd purtavaa.

Viimeisenii Lintulan piiivdnii siivosimme huoneen, ostimme tuliaisia ja joimme Siti Gabrielan
(kristillisesti) loihtimat kakkukahvit luostarin kahviossa. lltapdiviillS olimme jo kotona Joensuussa.
Lintulan ldmmin ja ystdvdllinen ilmapiirija tyotelidiin talkoojakson tuoma viisymys sinnitteliviit vielii
monta pdivdd kotiinpaluun jiilkeen.

Talkookokemus sisdlsi paljon mukavaa ja toi uusia kokemuksia, myos uusia ystdvid ja hyv55 mieltd.
Entd kielteiset asiat? Ehdottomasti kotiinpaluun tuoma haikeus. Jos sen kestdd, Lintula on hyvd
paikka palvella hetki Jumalaa ja Lintulan sisaria - tarvetta talkoolaisille kylld on - sekd viettiid iloisia
ja ldmpimid hetkid isd Hermanin kanssa kirkossa.

Diakoni Marko



Lintulan luostari - Syddmeeni kdtketty kauneus

Mikddn ei ole eniiii niin kuin ennen, katson kaikkea
pienessd huoneessa opin turvautumaan Jumalaan
tarvitseekaan ollakseen onnellinen?

uusin silmin. Lintulan luostarin talkoolaisen
kaikessa: Miten vdhdn materiaa ihminen

On aikainen aamu, ensimmdiset auringon sdteet saavuttavat koivukujan. Luen aamurukoukset
huoneessani ja kiiruhdan luostarin kahvioon, jossa olen talkoolaisena. lloitsen, saan sytyttee
lampukan Evakko-ikonin eteen ja kohdata Kristuksen rakastavat silmdt joka ikinen aamu. Avaan
keittion ikkunan, haluan kuulla kirkonkellojen soiton. Jiilleen ilahduttavat luostarin kellot:
ehtoollista asetetaan. Tunnen voimaakkaasti Pyhdn liisniiolon. Joinakin aamuina onnistun
lausumaan Jeesuksen rukousta tyoni ohessa. Leipomisen sanotaankin olevan rukouksellista tyotd,
jonka kautta voi palvella lShimmiiisiddn ja Jumalaa.

Lintulan pihapiiri on kuin pieni Jumalandidin puutarha. Miten kaunis onkaan perhospolku niityn
lSpijiirven rantaan: perhosia ja niittykukkia polun molemmin puolin. Kauniit kukkakimput syntyvdt
hetkessii kahvion maljakoihin. Tai kuinka virvoittava on kesdinen koivukuja, jossa heled vihreys saa
kiireisenkin kulkijan iloitsemaan. Luostarin kauneus ja hiljaisuus ympdroivdt minut ja kohtaan
syddmessiini jotai n tuttua lapsuuden maisemasta.

Luostarissa kaiken perusta on rakkaus. Kaikki on tehty rakkaudella ja rakkaudesta Jumalaan.
Yksinkertaiset paastoateriat ovat todellisia rakkauden aterioita. Vain jaettu leipS on kokonainen
leipii. Nunnien huolenpito meistii talkoolaisista liikuttaa syvdsti. Taivaallisen lsiin rakkaus viilittyy
sisarten kautta ja saa syddmeni pehmenemiiiin, mikii on uutta rakkautta synnyttdvdii.

Luostarin kirkossa kohtaan pyhdt ikonit ja saan siunauksen Aiti igumenialta. Palvelukset
vahvistavat, vdsymys on tiessddn. Vuosi vuoden jdlkeen tdnne kirkkoon olen kantanut murheeni ja
sairauteni. iumalan armosta tiiytyn valolla ja ilolla. Voimistun. Tdmdn ihmeen olen kokenut
monesti Lintulassa kdydessiini. Kotiin ldhdon aika on aina haikeaa. Luopuminen pelkiidstddn
luostarivaatteista tuntuu vaikealta. Kotiin palattuani elSn vielii pitkddn luostariaikataulussa ja
vilkuilen ikiivissdni kelloa: nyt Lintulassa ollaan kirkossa, tuohukset syttyvdt ja rukoukset nousevat
Jumalan luo.

Vuosien kuluessa Lintulan luostarista on tullut sekd rakkaitten ystdvieni koti ettii oma henkinen
kotini. Se on syddmeeni kdtketty kauneus, turvapaikkani maailmassa.

Pyhd ylienkeli Gabrielin piiiviinii L3.7. 2Ot4

Maija Gronlund



Luostarin yrttitarha Iaajenee

Lintulan luostarin puutarhaa on vuosien ajan hoidettu luonnonmukaisilla menetelmilld, ilman
keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Perinteisten persiljan, ruohosipulin ja tillin lisdksi puutarhassa
on kasvanut kolmisenkymmentd mauste- ja teeyrttid. Lisdksi ympdroivdt niityt ovat tarjonneet ja
tarjoavat edelleenkin suuren mdiiriin luonnonyrttejd. Moottoriteitd tai ilmaa saastuttavia tehtaita
ei ole liihistolld, joten kaikkituotteet on saatu talteen puhtaina. Yrttejd on keriitty koko kesdn ajan
pdivittiiiseen kiiyttoon ja talven varalle pakastettavaksi ja kuivattavaksi.

Luostarin kaupassa on myyty yrttisuolaa ja kolmea erinimistd yrttiteetii. Tuotteemme ovat saaneet
suuren suosion ja kysyntd on kasvanut vuodesta toiseen. Vaatimattomat kasvimaamme, kdsittely-
ja tuotantotilojen puute ovat olleet esteend toiminnan laajentamiseen kysyntdd vastaavaksi.

Tieddmme ettd yrttien keriiiijdn pitdd pysyii kohtuudessa. Kerralla kannattaa kerdtd vain sen
verran kuin pystyy helposti kdsittelemiiiin. Tiitii siiiintod olemme runsaan kymmenen vuoden ajan
opetelleet, yrittdneet kulkea kultaista keskitietd. Kdytdnnossd kuitenkin olemme kerdnneet niin
isoja annoksia kerralla ettii pienet Orakas-kuivurimme ovat joutuneet kuivattamaan satoamme
yotd pdivdd. Kuivatuksesta on tullut suorastaan pullonkaula, sillii ympiiroivd luonto on runsas ja
puutarhayrtitkin ovat lisdiintyneet samalla kun tuotteiden kysyntd on kasvanut.

Suunnitelmissa on entisen autotallin muuttaminen yrttien kuivatus- ja kdsittelytilaksi.

Kaikki yrttien vaatimat tyovaiheet olemme toistaiseksi joutuneet tekemiiiin muiden toiminto-
jemme lomassa.

Yrttikuivurit ovat olleet kynttildtehtaassa ja sielld olemme myos sekoittaneet teet sekd jauhaneet
suolat ja tuotteiden pakkauskin on tapahtunut osittain sielld.

Tdnii kevddnd saimme Valamon opistosta ison Orakas-kuivurin. Sen kuivatuskapasiteetti on
kymmenkertainen verrattuna pieneen kuivuriin. lso kuivuri on ollut kdytossd jo tiimiin kesiin
aikana ja se on keventdnyt huomattavasti tyotaakkaamme. lsoon kuivuriin mahtuu noin neljd
kottikdrryllistii yrttejii kerralla. Olemmekin saaneet kokoon suuret mddrdt mm. vuohenputkea,
mesiangervoa sekd horsman- ja vadelmanlehted.

Kompostointi, kateviljely ja vihantalannoitus kasvitarhan hoidossa

Kun kasvit ovat pitkiS aikoja samassa kasvupaikassa maa koyhtyy vdhitellen ja siksi meilld
kdytetddnkin vuoroviljelyii. Myos kompostointi, vihantalannoitus ja kateviljely lisiiiivdt maan
hivenainepitoisuutta ja parantavat multavuutta. Ne ovat kaikki meilld kdytossd. Tavallinen kasvi-
ja talousjdtteestii valmistettu komposti multaantuu noin 1-2 vuodessa ja juuri tdtd komposti-
multaa lisddmme maahan muokkauksen yhteydessa. Uusia maita perustettaessa on myos ostettu
jonkin valmista lannoitettua puutarhamu ltaa.

Kateviljelylld auttamme kosteutta pysymiiSn maassa ja samalla se ehkiiisee rikkaruohojen kasvua.
Ruohon leikkuujdte sopii katteeksi kasvimaalle. Katteen voi myos sekoittaa maan pintakerrokseen
kuin pinta kompostiksi.
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NokkosvettS kdytdmme tuholaisten torjuntaan ja lannoitukseen. Nokkosvesi lannoitusta annamme
yrteille useamman kerran kesiin aikana.

Tiind kevddnd luostariin perustettiin kuusi n.23 metrid pitkdd penkkid minttumaata. Mintut
istutettiin kankaaseen, joka estdd rikkakasvien kasvua ja kosteuden haihtumista. Samalla tavalla
istutettiin myos yksi penkki ruohosipulia. Sipuli on yksi yrttisuolan perusaineosa ja mintut
puolestaan kuuluvat kaikkiin teelaatuihimme.

Siunaa Herra hyvyydelldsi alkamamme tyo!
nunna Nektaria

Yrttimaan siunaaminen
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