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Puheenjohtajalta

Hyvd Pyhdn Kolminaisuuden Lintulan Luostarin Ystdvd!

Meiddn yhdistyksemme on perustettu vuonna 1967 ja niiin ensi vuosi on meilld juhlavuosi
viettdessdmme yhdistyksemme S0-vuotista taivalta. Taakse pdin katsottuna voimme kiittae
Pyhdd Kolminaisuutta, joka on siunannut yhdistystdmme ja sen jdsenid niin suurille kuin
pienille luostarin hyvdksi yhdessd suoritetuille rakkauden teoille.

Kulunut vuosi on ollut luostarissa juhlavuosi, jolloin saimme heinakuun 17. pdivdnd
viettdd yhdessd sisariston ja Palokin kyldldisten kanssa luostarin Heindveden Palokin
kyldssd olon 70-vuotistaivalta. LLY oli sponsoroinut jumalanpalvelukseen laulajiksi
Uspenskin katedraalin mieskuoron.

K. P. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo runsaslukuisen papiston kanssa toimitti
liturgian, jossa oli runsaasti kirkkokansaa. Tdstd on kenottu tarkemmin muualla tdssd
tiedotteessa..

Luostari on pddttdnyt aloittaa navettarakennuksen kunnostustyot. Meilld luostarin ystdvilld
on mahdollisuus omalta osaltamme auttaa sisaria tdman mittavan tyon onnistumisessa
tekemdlld lahjoituksia vuosijdsenmaksun yhteydessd.

Kirkollemme ja meille sen jdsenille ovat suuria lahjoja maamme kaksi luostaria, joissa
voimme hiljentyd kiireellisen eldmdn vastapainona. Luostari antaa ihmiselle rauhan ja
paikan, jossa voimme ladata itsedmme kohtaamaan erilaisia liihimmdisid. Luostari, tuo
rukouksen tdiyttdmd paikka, on meitii rukoukseen ohjaava yliopistomme.

Siunattua syksyn aikaa Lintulan luostarin sisaristolle ja kaikille LLY:n jdsenille.

isd Viktor

Toimittajalta
Hyvdt Lintulan Luostarin Ystdvdt r.y:n jdsenet

Tdmd jdsentiedote painottuu kdsittelemdan kesdlld vietettyd Lintulan luostarin Palokissa
olon 70-vuotista taivalta.

Mukana on myos herttainen luostarin sisarten kokoama kuvasarja luostariin joka kesd
saapuvasta kurkiperheestii. Sain tutustua ndihin kurkiin muutama vuosi sitten, kun
aamuyostd herdsin voimakkaaseen kiljaisuun. Menin hdmmentyneend ikkunaan ja ndin
kaksi uljasta lintua, todellisia jtittildiisid. En ollut aiemmin ndhnyt kurkia maassa eikd
minulla ollut kdsitystd niiden koosta.

Tuttuun tapaan j5sentiedotteen vdlissd on vuoden 2016 jdsenmaksulomake. Siind
on mycis sarake, jolla voi tarvittaessa tehdd lahjoituksen luostarille.
Siunattua loppuvuotta toivottaen

Tamara Porokara
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Kuvia luostarin navetasta
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Lintulan luostari selvittdd navetan kokonaisvaltaista peruskorjausta

Lintulan vanhan kartanon pihapiirissd oleva 1800-luvun puolivdlissii raken-
nettu navettarakennus, josta Iuostariin Iehmien pito Iopetettiin v 1970 ja
Iampaiden v 2003, on maakuntakaavassa suojeltu kohde osana valtakun-
nallisesti merkittdvdd rakennettua kulttuuriympdristod eikd sitd ndin ollen
voida kaavamiidrdystenkddn mukaan purkaa. Myos sisariston tahtotila on
sdilyttdd rakennus ja saada siihen kunnostettua Iuostarille tarpeellisia toi-
mintoja. Navetta on osin niin huonossa kunnossa ettd se on asetettu tietyltd
osin rakennusvalvontaviranomaisen toimesta kdyttokieltoon kantavien
rakenteiden heikkouden takia. Kantavia rakenteita on vdliaikaisesti tuettu
lisdvaurioiden estdmiseksi. Tiloissa, jotka eivdt ole kdyttokiellossa, sijaitsevat
pyh ii nvaeltajien wctilat sekd luostari n tu kitoi m i ntojen varastotilat.

Navetan kunnostus on ollut esilld sisariston keskuudessa jo kauan, mutta
muut korjaus- ja rakennushankkeet on jouduttu asettamaan tdrkedmmdksi
eikd rajallisia resursseja ole voitu kohdentaa tdhdn kunnostushankkeeseen.
Kylmillddn olevan navetan lisddntyvien routavaurioiden estiimiseksi luostari
on kuitenkin vuosina 2014, 2015 ja 2016 pystynyt osin ely-keskuksen avus-
tuksen, osin omin voimavaroin rakentamaan koko rakennuksen ympdri
salaojaputkiston, sade- ja pintavesiviemdroinnin sekd routasuojauksen.
Kokonaiskustannukset ovat olleet yhteensd vajaat 60 000 euroa, johon on
saatu rakennusperinnon hoitoon osoitettua ely-keskuksen avustusta noin
23.000 euroa.

Luostari teetdtti kuluneena kesdnd rakennusasiantuntijalla selvityksen
navettarakennuksen rakenteiden keskeisimmistd vaurioista. Lausunnossa
todettiin mm. kivinavetan osalta kiviseinien halkeilua ja siirtymisiii, kantavien
seind-, vdlipohja- ja yldpohjarakenteiden sekd vesikaton painumia ja siirtymid
sekd hirsiosan kosteus- ja painumavaurioita.

Jatkona edelld mainitulle perustusten kunnostustyolle, luostari on peidttainyt
kesdlld 2016 kerrosalaltaan noin 1050 m2:n suuruisen navettarakennuksen
alustavasta tilaohjelmasta. Tilaohjelman mukaan jo olevat yleison saniteetti-
tilat peruskorjataan, kivirakenteiseen osaan suunnitellaan Iuostarilta puuttuvat
ndyttely-, museo- ja kokoontumistilat tdydentdmddn jo olemassa olevia mat-
kailupalveluja. Hirsirakenteiseen siipiosaan tulisi kdsityo- ja verstastiloja ja
siipiosan lautarakenteiseen osaan nykykdiytdnnon mukaisesti tukitoimintatiloja
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kuten traktori- ja konehalli, halkoliiteri ja varastotiloja. Laaditun tilaohjelman
pohjalta ollaan kdynnistdmiissii koko rakennuksen osalta arkkitehti- ja
rakennesuunnittelua, joiden kustannuksiksi arvioidaan noin 60 000 euroa.
Suunnitteluun on mahdollista hakea saniteettitilojen ja ndyttely-, museo ja
kokoontumistilojen osalta (ns. yleishyodylliset tilat) investointiavustusta, joka
on maksimissaan 50 % kustannuksista. Ndmd ns. yleishyodylliset tilat ovat
pinta-alaltaan n 60 % kokonaispinta-alasta 1050 m2:std. Hakemus on jdtetty
ely-keskukselle syksylld 2016. Myonteisenkin avustuspddtoksen jdlkeen
luostarin rahoitettavaksi jea noin 40 000 euroa. Suunnittelu on tarkoitus
toteuttaa vuoden 2017 aikana.

Laadittavien ja aikanaan hyviiksyttyjen suunnitelmien pohjalta voidaan ryhtya
selvittdmddn sitten peruskorjaushanketta, jonka kokonaisuudessaan arvioi-
daan tdssd vaiheessa maksavan noin 2,5 miljoonaa euroa. Myos tdhdn inves-
tointiin on mahdollista hakea yleishyodyllisten tilojen osalta edelld mainittua
investointiavustusta. Tdmd toteutusvaihe on rahoituksen osalta varsin haas-
teellinen ja toteutus mahdollisesta myonteisestdkin avustuksesta huolimatta
jouduttaneen toteuttamaan vaiheittain merkittdvdstd omarahoitusosuudesta
johtuen.

Mutta kokonaisuutena voitaneen todeta, ettd kunnostustyot ovat osin jo
alkaneet, tuleva kdyttosuunnitelma on laadittu ja vuonna 2017 laadittavien
suunnitelmien ja tarkempien kustannusarvioiden myotd pddstddn selvittd-
mddn navetan peruskorjaushankkeen loppuunsaattamista.

Lintulan Iuostarin Ystdvdt ry on Iahjoittanut v. 2015 aikana luostarin eri
hankkeisiin, mm. navetan perustusten korjaukseen yhteensd n. 26 000 €.

Lintulan luostari

lgumenia Mikaela
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LINTULAN PYHAN KOLMINAISUUDEN LUOSTARI

TT Juha Riikonen
Juhlaesitelmd luostarin historiasta

lsd Esipaimen, arvoisa igumenia, hyvdt sisaret, hyvd juhlavdki!

Ensiksi kiitdn kutsusta tulla puhumaan tdhdn arvokkaaseen tilaisuuteen. Lintulan luostarilla
on erityispaikka meiddn tavallisten riviortodoksien syddmissd.

Tdnddn juhlimme Lintulan Palokkiin asettumisen 7O-vuotisjuhlaa. Tuo muutos oli
varmaankin toivottu tapahtuma, mutta sitd myos jdnnitykselld aikanaan odotettiin. Miten
luostari tulisi menestymddn uudessa kotipaikassaan Palokissa?

Sita ennen luostari oli toiminut jo useassa paikassa. Juuriltaan revdistyn ja
tulevaisuudestaan epdvarman yhteisdn epdilykset selviytymisestd sodan jdlkeisessd
Suomessa olivat korkealla.

Joitaki n poim i ntoja Li ntu lan varhaiskaudesta

Pyhdn Kolminaisuuden luostari sai alkunsa, kun salaneuvos F.P. Neronov lahjoitti Karjalan
kannaksella sijainneen Lintulan tilan luostarin perustamista varten. Suuresti kunnioitettu
Johannes Sergeijevits eli pyhd Johannes Kronstadtilainen oli todenndkoisesti avainhenkilo
luostarin perustamisessa, silld isd Johannes oli Neronovin rippi-isd. lsd Johannes myos
kdvi Lintulan luostarissa yhdessd silloisen arkkipiispa Antonin kanssa, ja tuosta kdynnistd
on Lintulassa pyhdinjddnnoksend sdilynyt pyhdn Johanneksen epitrakiili. Isd Johanneksen
muistoa on aina suuresti kunnioitettu Lintulassa. Pyhd Johannes Kronstadtilaisen
vaikutuksesta perustettiin useita luostareita.

Lahjoittajat ovat olleet Lintulan luostarin synnylle ja jatkollekin erittdin tdrkeitd. Heistd
ensimmdisind tietysti Neronovit. Luostarit Vendjdlld elivdt pitkdlti lahjoittajien turvin. Ja niin
taitaa olla tilanne nykyddnkin, kun vendldisid luostareita korjataan. Mutta ilman ankaraa
tyotd ei Lintulakaan olisi nykyisenlainen.

Lintula perustettiin Suomen puolelle Kivennavalle. Se oli yhdenlainen siunaus, silld siten
luostari sai kehittyd vield lokakuun vallankumouksen jdlkeenkin, silloin, kun melkein kaikki
luostarit lakkautettiin rajan takana Neuvosto-VendjdllS. Lintulasta oli rajalle vain 32
kilometrid. Mutta sekin vdlimatka antoi Lintulalle aikaa kehittyS, ennen kuin talvisodan
vuoksi sisariston oli lShdettdvd sotaa pakoon sisS-Suomeen.

Lintulan luostarilla on siis hyvin monivaiheinen historia, aivan niin kuin Suomen
ortodoksisella kirkollakin on. Lintula oli identiteetiltddn vendldinen yhteiso, ja sen
perustaminen liittyi voimakkaasti tarpeeseen vendldis-ortodoksisen hengellisen eldmdn
vahvistamiseksi. Lintulaan perustettiin mm. Karjalan veljeskunnan ylldpitdmd koulu 1911,
sekii orpokoti. Erds luostareille kuuluva tehtdvd oli kansan sivistdminen. Opetus tapahtui
vendjdksi, silld oppilaat olivat vendjdnkielisid. Suomalaisuus eli luterilaisuus ei fimittdneet
luostar.ieldmdd. Yhteydet Pietariin ja muualle Vendjdlle olivat merkittdvdt.

Monenlaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet Lintulan historiaan joko suoraan
tai vdlillisesti. Jo pelkdstddn Iuostarin perustaminen oli hankalaa, silld Ruotsin ajalta (1781)
perdisin oleva laki kielsi Iuostareiden perustamisen luterilaiseen Suomeen. Sen sijaan
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naisyhteison perustaminen onnistui, kun kenraalikuvernoori Heiden suositteli pyhd!!e
synodille sen perustamista 1895. Lakia kierrettiin myos mddrittelemdlld, ettd naisyhteison
toiminta rajoittuisi vain ortodoksisen vdeston keskuuteen. Lintulasta tuli virallisesti Iuostari
vuonna 1905, kun pyha synodi perusti "Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden
yhteiseldmdluostarin Suomessa".

Ensimmdiset sisaret tulivat kaukaa sisd-Vendjdltd Moksasta, josta myos yhteison
perustaja Feodor Neronov oli kotoisin. Luostarieldmdn aloittaminen keskelld luterilaisuutta
oli haasteellista nunnille. Lisdksi pddasiassa maataloudesta eldvdn Iuostarin toimeentulooli niukkaa. Uudeksi johtajaksi 1911 tulleen nunna Dosifejan mukaan luostarin
taloudellinen ja hengellinen tila oli "suorastaan surkea". Tilannetta pahensi luostarin kirkon
palaminen pitkdndperjantaina 1916. Palossa tuhoutui !uostarin arvokasta irtaimistoa,
arkisto ja ruokavarasto, joka oli sijoitettu kirkon alatilaan.

Seuraava koettelemus oli tulossa. Ensimmdinen maailmansota ja siihen liittynyt pula-aika
vaikeuttivat myos Lintulan eldmdd. Suomen sisdllissota lisdsi epdvarmuutta tulevasta.
Luostarin luonnolliset yhteydet emiimaahan Vendjddn katkesivat, ja samalla myos
taloudellinen tuki sieltd lakkasi. Maataloudesta saatavan tulon merkitys kasvoi entisestddn
igumenia Larisan aikana (1918-1931). Uusi kirkko valmistui ruhtinas Saltykovin
myotdmieliselld tuella 1 91 8.

Muita tulonldhteitd olivat mehildistenhoito ja matkailumajasta saatu tuotto. Monien
pyhiinvaeltajien kohdalla taas tdytyi luostarin osoittaa ldhimmdispalvelua majoittamalla
heiddt ilmaiseksi. Maatalous vaati paljon tyovoimaa, jota luostarissa ei paljon ollut.
Sisariston pdivdt olivat uuvuttavia.

Uudet vaikeudet luostarille aiheutti toinen maailmansota. lgumenia Arsenian (1931-1961)
aikana Iuostari joutui evakkoon ja luopumaan Kivennavan tilastaan. Talvisodan alla
luostari evakuoitiin, mutta esineiden kannalta evakuointi onnistui erittdin huonosti.
Evakkoajasta luvattiin lyhyttd, vain viiden pdivdn pituista, joten vain muutamia esineitd
otettiin mukaan. Mukaan otettiin vain Jerusalemilainen Jumalandidin ikoni ja pyhittdjd
Serafim Sarovilaisen ikoni, joka oli nunna Johannan yksityiskokoelmasta.
Jumalanpalveluspuvuista arvokkaimpia olivat rovasti Johannes Sergijevin vuonna 1895
lahjoittama puku, joka liittyi hiinen kdyntiinsd naisyhteison virallisissa avajaisissa yhdessd
arkkipiispa Antonin kanssa.

Luostarin evakkoja oli noin 50 henked. Lopulta suojapaikaksi loytyiviit maatalot Joroisten
Maavedellii. Maavedelld eri taloissa oltiin noin kuukausi, kunnes vuoden 1940 alussa
sisaristo siirrettiin Juvalle, Maivalan kansakoululle, jossa luostari toimi jdlleen yhteisissd
tiloissa.

Toivo pddsystd takaisin Kivennavalle eli vahvana. Se ei kuitenkaan koskaan toteutunut,
vaan oli sopeuduttava vdliaikaisiin asuttamispaikkoihin. Maivalasta sisaret siirrettiin
Luhangan Judinsalon saareen, sen kansakouluun. Kesdlld 1940 oli jdlleen uusi muutto
edessS: sisaret muuttivat Hdmeeseen Kuhmalahdelle, josta tuli noin 40-henkisen sisaris-
ton uusi kotipaikka ldhes kuudeksi vuodeksi. Alueella oli myos muita Kannaksen evakkoja.

Miten Kivennavan Lintulalle oli kdynyt?

Jatkosodan alussa, kun suomalaiset joukot etenivdt Kivennavalle, pddstiin todistamaan
Lintulan luostarin ldhes tdydellistd tuhoa. Joitakin rakennuksia ehdittiin korjata.
Kesdkuussa 1944 nunnat Rimma ja Mihaila, sekii sisar Zinaida joutuivat jdttdmddn
lopullisesti Lintulan.
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Kun vahvistui varmuus siitd, ettei Kivennavalle endd ollut paluuta, oli etsittdvd uusiasuinpaikka. Monien neuvotteluiden ja pohtimisten jdlkeen varteen otettavaksi paikaksi
nousi Hackman Oy:n tila eli Heindveden Koskijdrven kyldn kartano. Vaihtoehtokin oli.Kerrotaan, ettd Akatistospalveluksen jdlkeen Jum-alandidin ikonin edessd suoritettiin avanngsto' Arpa osui Palokin tilaan. Tuo ndyttdd olleen oikea ja siunauksellinen ratkaisu.
Valtioneuvosto hyvdksyi kaupan 24.1.1946.
Sisariston oli jdlleen sopeuduttava uusiin olosuhteisiin. Suuri siunaus oli se, ettd luostarinuusi paikka oli ldhelld Valamon luostaria. Ldheisetld sijainnilla oli suuri merkitysjumalanpalvelusten ja sielunhoidon jdrjestdmisessd, silld luostareille yhteistyo oli ollut
normaalia jo aiemmilta ajoilta. Lintula sai myos kayftea Valamon hautausm aata.
Sopeutuminen savolaiseen ympdristtitin
Lintula taiteili nyt kahden kansallisuuden vdlissd. Toisaalta se oti ldhtokohdiltaan ja
toimintatavoiltaan tdysin vendldinen. Toisaalta sen tuli ikddn kuin lunastaa olemassaolonsa oikeutus suomalaisessa yhteiskunnassa. Ristiriitatilanteita ei onneksi tullut siindmddrin kuin Valamon luostarin kohdalla, jossa oli suuret riidat ajanlaskukysymyksestd.
Valamo piti kiinni myos yhteydestddn Moskovan patriarkaattiin, ainakin 1!3g-luvulla,vaikka Suomen ortodoksinen kirkko oli siitd eronnut, ja liittynyt Konstantinopolin
patriarkaattiin.

Uusi ongelma Lintula historiassa oli 1945 alkanut kirkkosuhdekiista, jossa Moskovanpatriarkaatti halusi liittea Suomen ortodoksisen kirkon Moskovan kanoniseen yhteyteen.
Moskovan ndkokulmasta Suomen ortodoksit olivat vain vdliaikaisesti osa Konstantinopolia,ja tilanteen parantuessa, suomalaisten oli palattava takaisin ditikirkon helmaan. Valamonja Konevitsan luostarit liittyivdtkin Moskovaan, ilman kirkolliskokouksen valtuutusta, muttaLintulan sisaret ilmoittivat odottavansa tarkempia ohjeita arkkipiispa Hermanitta. Tuo
odottelu, oikeastaan tai viivyttely, osoittautui lopuita nyvatsi ratkaisuksi.
Lintula toimi tuolloin matalalla profiililla, eikd ldhtenyt kddenvddntoon miesluostareiden
tavoin- Hillityksi ja harkitsevaiseksi kuvattu igumenia Arsenia ilmoitti, ettd Lintulan luostarijdd odottamaan arkkipiispa Hermanin ohjeit-a siitd, pitdisiko Lintutankin siifid Moskovanpatriarkaattiin.

Taustalla todenndkoisesti vaikutti diti Johanna, igumenian ldheisin tyotoveri. Johanna oli
syntyjddn Viipurin vendldisid, mutta piti itseddn karjalaisena. Hdn myo! vaali suomalaista
mentaliteettia luostarissa. Kerrotaan, ettd hdnen vaikutuksestaan Lintulassa toimitettiinjoitakin palveluksia joskus myos suomen kielelld.
Kielikysymyksen ohella ongelmia aiheutti ajanlasku. Vendjdn kirkossa pitdydyttiin tarkasti
vanhassa ajanlaskussa, mutta Suomen ortodoksinen kirkko otti kdyttoon uuien ajanlaskun1920-luvun alussa, mikd aiheutti suurta epdluuloa vendldisissd luostareissa.
Kalenteriuudistusta ia erityisesti vanhasta ajanlaskusta luopumista pidettiin pyhien
kanonien eli kirkkosddntojen vastaisena toimenpiteend.
Lintulassa toimitettiin jumalanpalvelukset uuden luvun mukaan, niin kuin oli mddrdtty.
Joillekin nunnille kuitenkin vanhan ajanlaskun keytto oli luonnollisempaa kuin uuden, jotenhe kdvivdt mielellddn pddsidisen alan patveluksissa ldheisessd Uuden Valamon
luostarissa, jonne oli matkaa vain noin 15 kilometrid. Valamo oli siirtynyt takaisin vanhaan
ajanlaskuun syksylld 1945.
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Kanoninen kirkkokiista kesti aina vuoteen 1957 saakka, joltoin Moskovan patriarkaatti
luopui vaatimasta Suomen ortodoksista kirkkoa palaamaan ynteyteensd. Valamon luostaripalasi Suomen ortodoksiseen kirkkoon 17 vuoden tauon 15lkeen, mutta sai jatkaa
vanhassa ajanlaskussa.

Kirkkokunta toisen maailmansodan jdlkeen
Sotien jdlkeen ortodoksinen kirkkokuntamme oli erittdin hankalassa tilanteessa.
Ortodoksinen siirtovdki oli asutettu noin g-kertaa laajemmalle alueelle kuin mitd se oli ollut
Laato.kan Karjalassa. Se teki sielunhoitotyostd erittdih hankalaa ja kallista. Siirtokarjalaisilleoli rakennettava kirkot ja hautausmaat uusille asuinsijoille Savoon, Pohjois-Karjilaan ja
Oulun lddnin eteldosiin.

llman Suomen valtion apua jdlleenrakentaminen ei olisi onnistunut. Lakia "suomen
kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan jdlleenrakentamisesta" alettiin valmistella heti sodanjdlkeen. Valmistelusta jdtettiin kuitenkin pois luostarit, silld arveltiin, ettd niiden mukana olovaarantaisi koko lain ldpimenon. Luostareitahan pidettiin vdhitellen katoavina, jasuorastaan keskiaikaisina kummajaisina nykyaikaistuvassa Suomessa. Mutia
maataloustiloina niille voitiin myontdd avustusta niin sanotusta yleisestd rahastosta.
Kun "Laki Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan jdlleenrakentamisesta" lopulta
hyvdksyttiin eduskunnassa joulukuussa 1949, se meni ldpi suoraan. Kirkollishallituksen
sihteeri Aleksi Perolaa, joka oli valmistetemassa lakia, jdlkeenpdin harmitti. Hdn sanoi, ettd"samalla nuijankopautuksella olisimme saaneet luostaritkin jdlleenrakennuksen piiriin!,;
Luostareilla oli onneksi tukijansa. Lintulan tilanahtauteen saatiin helpotusta 1966, kun uusi
asuntolarakennus valmistui. Lahjoitusvaroilla saatiin myos uusi kir(ko 1973. En yritdkddn
luetella, ketkd ja mitkd yhteisot ovat tukeneet Lintulaa kiikkien ndiden vuosien aiklna, silldsiitd listasta jdisi aina joku mainitsematta. Tdssii on noudatettava periaatetta, ettd vain
Jumala tietdd. On kuitenkin mainittava, ettd vapaaehtoisilla on ollut erittdin suuri merkitys
luostarin rakentamisessa. Joensuun ortodoksinen mieskuoro aloitti hyvdntekevdisyyden,jota Lintulan Luostarin Ystdvdt ry on hienoila tavalla jatkanut.

1960-luku oli monessa mielessd muutoksen vuosikymmen. Suuri yleiso alkoi kiinnostua
ortodoksisuudesta toisella tavalla kuin ennen. Se ei ottutkaan endA pelkkd syrjdseutujen
kirkko, vaan silld oli oma varhaiskristillinen sanomansa. Lehdet alkoivat figoiltaa kir(osta
myonteisessd mielessd. Erityisesti arkkipiispa Paavali oli kiinnostuksen kohteena. Myosluostareista kirjoitettiin, tosin sdvy ei ollut aina kovin mairitteleva. Lehtikirjoituksiisa
arvuuteltiin, milloinkahan luostarit lakkautuisivat kokonaan. Ortodoksit itsekddn eivat olleet
vakuuttuneita siitd, mahtaisiko luostarilaitos sdilyd suomessa.
Luostareille '1960-luku merkitsi niiden vdhittdistd suomalaistumista. Tosin uusia
luostareihin tulijoita oli aluksi erittdin vdhdn. Valamo alkoi saada uusia suomalaisia miehidjdsenikseen 1960-luvun lopulla ja Lintula 197O-luvulla. Siitd alkoi Lintulan uusi nousu.
Suomalaiskarjalaisesta nunna Marinasta tuli ensimmdinen suomenkielinen kuoronjohtaja
luostariin ja isd Hermanista luostarin pappi ja suomenkielinen rippi-isd 1g81. Sisarten
mddrd alkoi kasvaa.

Luostari joutui vdhitellen luopumaan perinteisestd elinkeinostaan maataloudesta. Jopalammastalouskin oli lopulta lopetettava. Kasvimaat ja puutarha kuitenkin kukoistavat
edelleen. Onneksi Lintulan tuohustuotanto saatiin uuteen nousuun uuden tuohustehtaan
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valmistuttua 1988. Lintulassa valmistetut tuohukset ovat rukouksen vdlikappaleita koko
kirkossa ja myos kirkon ulkopuolelle. Se on suuri palvelus Suomen kristityille.

Tuohustehtaan yhteyteen valmistui myos matkamuistomyymdld ja huoltotiloja. Muista
uusista rakennuskohteista mainittakoon vastaanottotilojen valmistuminen, asuintilojen
lisddminen 1990-luvulla, ja siihen liitetty kirjasto-osa, sekd kirkon uusiminen muutama
vuosi sitten.

En lainkaan liioittele, kun Iopuksi sanon, ettd Lintula on meille suomalaisille ortodokseille
todellinen hengellinen keidas. Luostarin kirkon ilmapiiri on erityisen rukouksellinen ja
kotoinen. Lintuia on avoin luostari, pyhiinvaeltajan tulla ja mennd. On tietysti luostarin
itsensd pddtoksissa se, kuinka avoimeksi se haluaa tulla ja mitkd ovat mahdollisuudet
vieraitten vastaanottoon. Ainakin ndin ulkopuolisen ndkovinkkelistd hiljaisuus ja rauhallinen
elSmdnrytmi on ollut Lintulan vahvuus. Sitd vetovoimaa ei ole syyta menettdd.

Te, Lintulan sisaret, kaikki olette meille tdrkeitd. Olette meiddn maailmassa eldvien
rukouksissa ja mielissd jatkuvasti. Pieneltd osaltamme yritdmme tukea luostarin tyotdt
jatkossakin. Lintulan historia on ollut selviytymisen historiaa. Nyt luostari eliid olemassa
bbnsa parhaimpia aikoja. Lintulalla on laaja ystdvdjoukko ja luostarin rukouseldmd vastaa
tosi monen rukoilijan toiveisiin. Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden luostari on kantanut
rukouksia kirkon jdsenien ja muidenkin puolesta jo yli 120 vuoden ajan, ja siitd ajasta 70
vuotta Palokin tyliissd. Klitokset sisaristolle, joka on aina kantanut rukouksia kirkon ja
koko maailman puolesta!

Meille ulkopuolelta tarkkailleille Lintula on aina edustanut seesteistd ja rauhallista
el6mdntapaa. On huomattava myos, ettd luostarin kansalliset ja kansainvdliset suhteet
ovat olleet vilkkaat ja niitd on luostarissa arvostettu.

Tosiasia lienee, ettd harkitsevat igumeniat ja muut vastuunkantajat ovat varmaankin
joutuneet pohtimaan tarkkaan la raapimaan pddtddn suurten investointien ia
rakennusurakoiden edessd. Nyt tieddmme, ettd kaikilla noilla ponnistuksilla ja tyoll5 on
ollut siunauksensa. lgumenia Marina oli paljon vartijana luostarin rakentamisen vuosina.
Hdnen ylldttdvdn poismenonsa jdlkeen luostaria on viisaalla otteella ja harkitsevalla
tyylillddn johtanut igumenia Mikaela.

Lintula eldd nyt hienoa aikaa Pyhdn Kolminaisuuden ja Jumalandidin suojeluksessa.
Kaikkien meiddn tavallisten kirkossa kdvijoiden puolesta toivotan Lintulalle ia sen
sisaristolle suurta siunausta ja menestystd tuleville vuosille! Kiitos!
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Juha Riikonen piti juhlapuheen

Ulla ja Mikko Sopanen muistelivat eldmddnsd Lintulan naapureina
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Kuluneen kesfin kuulumisia Lintulasta

Lintulassa siirrytddn kesdkauteen pddsidisen tienoissa. Paasto vaihtuu
juhlaksi. Talven kynttildnvalmistusurakka on saatu pddtokseen ja kesdd
aletaan valmistella kylvdmdlld tomaatin, yrttien ja kesdkukkien siemenet.

Talven ja kevddn mittaan Lintulassa kdvi monta toimittajaa tekemdssd
Iehtijuttuja luostarin eldmdstd. Puutarha ja yrttiviljely tuntuvat kiinnostavan.
Juttuja on julkaistu ainakin Koti ja maaseutu-, Kodin Pellervo- ja Sana-
Iehdissd, Kodin Kuvalehdessa, lisalmen Sanomissa, Heindvesi-!ehdessd,
Eldkeliiton lehdessd ja Aamun Koitossa. Lehtijutut ehkd osaltaan vaikuttivat -
Valamon Iuostarin yleisod vetiineen kesdndyttelyn ohella - siihen, ettd kesd
oli hiljaisen alun jdlkeen matkailullisesti varsin vilkas.

Kevddlld 2015 kdyttoon otettuun yrttitaloon hankittiin alkukesdlld 2016 toinen
suuri yrttikuivuri, joka on nostanut yrttien kuivauskapasiteettia ja helpottanut
tyotd. Suurten kuivureiden tdyttdminen ja tyhjentdminen on helpompaa ja
nopeampaa kuin pienten. Yrttituotteiden kysyntd on myos entisestddn kasva-
nut.

Joensuulaismiesten talkooryhmd lahjoitti ja rakensi luostarille uuden kasvi-
huoneen entisen jo rdnsistyneen paikalle. Siind alkoi elokuussa kypsyd run-
sas ja maukas tomaattisato. Myos yrttien taimia saatiin lahjoituksena.
Kiteeldiseltd harrastelijaviljelijdltd Iahjoituksena saadut paprikantaimet
tuottivat myos runsaan sadon.

Kuluneena kesiind luostarin viinimarjasato oli erityisen runsas. Mehumaija
hoyrysi kolmen viikon ajan ja tyon tuloksena kylmiossii on talven varalle ldhes
250 litraa omaa viinimarjamehua. Marjoja pakastetaan myos soseena ja kei-
tetddn hilloksi. Mehun ja hillojen osalta Iuostari onkin omavarainen. Marjojen
keruun on hoitanut sama uskollinen talkoolaiskaksikko jo kymmenen vuoden
ajan,

Yrttien keruussa ja yrttimaiden kitkemisessd talkoolaisten tyopanos on kor-
vaamattoman tdrked, niin kuin kesdkauden monissa muissakin toissd.
Luostarilla on suuri joukko vakiotalkoolaisia, jotka tulevat joka vuosi anta-
maan oman tyopanoksensa Iuostarin hyvdksi ja saamaan hengellistd vahvis-
tusta luostarin jumalanpalveluksista ja yhteiseldmdstd. llahduttavaa on, ettii
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joka vuosi mukana on myos ensikertalaisia, menneend kesdnd heitd oli melko
paljon. Joukkoon mahtuu niin Iuterilaisia naispappeja kuin itdmaisia uskontoja
kokeilleita ja kristillisid juuriaan etsivid nuoria miehid. Talkoolaisten enemmis-
to on kuitenkin aktiivisia ortodokseja, joista monille hengellisten akkujen lataa-
minen Lintulassa on muodostunut jokavuotiseksi tavaksi. Monet talkoolaisista
laulavat seurakuntiensa kirkkokuoroissa ja ovat Lintulassakin tervetullut apu
kirkkolauluun. llman talkoolaulajia igumenia Mikaela joutuisi kesdlld vastaa-
maan yksin kirkkolaulusta diti Gabrielan hoitaessa kahviota. Tdyden tyopdi-
vdn tisdksi suurin osa talkoolaisista joko Iaulaa tai osallistuu rukoilijoina luos-
tarin jumalanpalveluksiin.

Suurta apua luostari saa erilaisilta talkooryhmiltii, jotka kdyvdt joko yhden
pdivdn tai viikonlopun talkoissa. Erityisesti on mainittava Lintulan Luostarin
Ystdvdt ry:n talkooryhmd, joka tulee joka vuosi kesdkuun alussa viikonloppu-
talkoisiin. Veikko Waldenin uskollinen talkoojoukko kdy tekemdssd hautaus-
maan kevdt- ja syystyot. lmatran vendldiset maahanmuuttajat ovat kdyneet
viikonlopputalkoissa useana syksynd ja Joensuun Ksenia-piirildiset ovat
kdyneet pdivdtalkoissa perdti kahdesti vuodessa, sekd kevddlld ettd syksylld.
Pdivdtalkoissa kdvivdt heindkuussa myos Valtimon Martat, jotka olivat Lintu-
lassa ryhmdnd ensimmiiistd kertaa. Heindveden Rotaryt ovat myos ottaneet
Iuostarin avustuskohteekseen ja tulevat kevdt- ja syystalkoisiin aina pyydet-
tdessd.

Kesdn pddtapahtuma oli Lintulan luostarin Palokissa olon 7O-vuotisjuhla, jota
vietettiin 17. heindkuuta. Juhlaliturgian toimitti KP arkkipiispa Leo. Juhlasta
muodostui suunniteltua ndyttdvdmpi ja ndkyvdmpi, kun laulajiksi saatiin Lintu-
lan Ystiivdt ry:n sponsoroimana Uspenskin katedraalin mieskuoro ja juhlalitur-
gia radioitiin. Juhtapuheen piti TT Juha Riikonen. Palokkilaiset sisarukset
Mikko ja UIIa Sopanen kertoivat omassa puheenvuorossaan perheensd yhte-
yksistd Lintulaan ja omia ldmpimid muistojaan Iuostarista ja sen nunnista.

Taakse jiitinyt kesd oli monin tavoin hWd ja siunauksellinen. lgumenia
Mikaela ja sisaristo kiittdvdt ldmpimdsti kaikkia Iuostarin talkoolaisia ja vieraita
ja toivottavat kaikki tervetulleiksi uudestaan.

kokosi: nunna Ksenia



Yhteisvoimin apua Lintulan luostarin autotallin rakennustytihiin

Lintulan Luostarin Ystdvdt ry: talous perustuu suurimmaksi osaksi sen jdsenten maksa-
Tiel jdsenmaksujen ja jdsenmaksujen kannon yhteydessd antamien lahjoitusten varaan.Jonkin verran tuloja kertyy yhdistyksen adressin myynnistd ja erilaisten tilaisuuksienyhteydessd olleesta kahvituksesta ja Lintulan luostarin tuotteiden myynnistd. Tulojen
kertyminen oli ldhes edellisen vuoden tasolla myos vuonna 2015. Se iet<l mahdolliseksi
normaalia huomattavasti suuremmat lahjoitukset luostarille

Tilinpddtiis vuodelta 2015 oli 12036,32 euroa alijddmdinen. Tuotot olivat 17646,39
euroa ja kulut varaston muutoksen jdlkeen 29682,71 euroa. Jiisenmaksuista kertyi qgZS
euroa ja jdsenten yhdistykselle antamista lahjoituksista 1O2B2,9B euroa. Myyntituotot
olivat 2431,15 euroa. lgumenia Mikaelan 7O-vuotispdivdonnitteluna ja luostarin 120- vuo-
sijuhlan onnitteluna yhdistys lahjoitti yhteensd 6000 euroa ja vanhan kartanorakennuksen
ikkunoiden kunnostukseen sekd autotallin rakentamistyohon yhteensd 20 130,22 euroa
luostarin toivomuksen mukaisesti.
Jdsentiedotteen kulut olivat 3019,85 euroa. Muista kuluista
140,10 euroa, myyntituotteiden ostot olivat 156,50 euroa,
toimistotarvikkeet 86,80 euroa.
Yhdistyksen varallisuus 31 .12.2015 oli 5355,50,36 euroa.

pankin palvelumaksut olivat
matkakulut 140 euroa ja

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2016 on laadittu edellisen vuoden talousarvion
noudattaen. Talousarvion loppusumma on 15 505 euroa (v.2015 15 S2O euroa).

linjoja

Talousarviossa yhdistys varautuu lahjoittamaan luostanlldlZ000 euroa luostarin toivomuk-
sen mukaiseen tarkoitukseen.
Luostarissa on alkamassa navettarakennuksen kunnostuksen jatkaminen.

JHsenmaksut vuonna2016: henkilovuosijdsen 15 euroa, yhteisojen vuosijdsen 50 euroa
henkiloainaisjdsen 150 euroa ja yhteisojen ainaisjdsen 200 euroa. 

-

Yhdistyksen jdsenmddrd oli vuoden 2OlS lopussa 637 jdsentd. Yhdistykseen liittyi uusiajdsenid 20.
Yhdistyksestd erosi 4 jdsentd korkean ikdnsd vuoksija g jdsentd on kuollut.

Yhdistyksemme on vuosina 2005- 2015 pystynyt avustamaan tuostaria vdhintddn 10 000eurolla vuosittain. Luostari on mddrittdnyt kohteen, johon lahjoitusvarat on osoitettu.
Tdmdn kaiken on tehnyt mahdolliseksi pitkiijdnteiseen iyonon luostarin toiminnan tukemi-
sessa hyvin sitoutunut jdsenisto.

Kiitdn osaltani yhdistyksemme jdsenid pddmddrdtietoisesta toiminnasta luostarin monien
hankkeiden toteutumisen hyvdksi.

Anja Lindstrom
talouden - ja jdsenrekisterinhoitaja



Nunna Kristodulin matkassa

Sain ainutlaatuisen tilaisuuden
15-26.1 0.20 16. Ensimmdinen
luostari ressalonikissa. Luost ari
Tessalonikin parhaalla alueeila.
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ldhted Nunna Kristodulin kanssa Kreikkaan
kohteemme oli l.M.Genniseos Theotokou
on valtaisa labyrintti, sijaitsee panoramassa

Luostarissa meitd otti vastaan iloinen nunnajoukko, pddsin suoraan keskelleihanaa kreikkalaista sekamelskaa, ystdvdltista vier#nvaraisuutta, aikatau-lutusta ym.kdytdnnon asiaa.

Luostarin arkkitehti on varmaankin leikitellyt ajatuksella ihmisten eksyttd-misestd luostarin loputtomiin kdytdviin! sisar KALLINIKI, joka otti ,"ioathoiviinsa, lohdutti, ettd hdneltd meni puoli vuotta loytee oiteisiin paikkoihin.

Ruokasali oli valtaisa, onhan sisaria 50. Ruoka oli valmiina Iautasilta,yksinkertaista, maittavaa, vettd sai juoda vasta kellonsoiton jdlkeen,
ensimmdinen virheeni!

Ruokailun pdtityttyd sisaret saivat esittdd kysymyksid lgumenialle pdivddn
liittyvistd kdytdnnon asioista, vdlilld keskustelJ oii aika aanekdstdkin. Ensim-mdisend iltana oli yopalvelus, joka alkoi klo.21ja peidttyi noin k;o.1.30 .Kirkkoo!! tdynnd, mutta hdmmdstelin, kun ehtoolliseile meni vain yksi nainenulkopuolisista ia sisaristakin vain muutama, itse en uskaltautunut, jdtin
seuraavaan kertaan ja silloinkin taisin oila ainoa.

Seuraavana pdivdnd Idhdimme tutustumaan Tessalonikin muutamiin kirk-koihin, jotka olivat tuttuja Kristodulille. Katukuva oli siisti ja ytvds, tormiisimme
kuitenkin muutamiin kerjddviin ihmisiin.

Perjantaina Nunna Kristoduli sai kuulla,ettii hdnen entisen kotiluostarinsaBYTOUMAN lgumenia PARTHENIA, oli Tessalonikissa sairaalassa, joten
menimme tapamaan hdntd.

Lauantaina lahdimme lsd paisioksen
vaeltajia oli paljon. Jonottaessamme
joka alkoi laulaa. Tunnelma oli hyvin
ldsna, sen totesimme molemrnat.

haudalle SoURoNIN luostariin. pyhiin-
pddsye haudalle, tuli venaldinen ryhme,
harras, ikadnkuin lsd Paisios otisi ollut

Mieliin jdi, kun Nunna Kristodulin ympdrille kerddntyi yhtdkkid nuoria tyttojd,jot[? halusivat jattaa rukouspyyntojei vietdvdksi t-intulaan, siind tuli kdytettyd
kaikki nendliinatkin.
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Pddtimme jeeda vielS viikonlopuksi Panoramaan, silld sielld oli kahden
romanialaisen noviisin nunnaksi vihkiminen, Kreikassa se on iso tapahtuma ja
perhekeskeinen. Romaniasta oli tullut paikalle Piispa + papistoa ja tietenkin
sukulaisia. Tilaisuus oli hdkellyttdvd, se ilo ja rauha, mikd vasta nunnan
pukuun pukeutuneilla kasvoi!!a Ioisti, Piispan sanoin; tervetuloa paratiisi-
eldmdd odottamaan. Vieressiini istui toisen nunnan iiiti, joka itki vuolaasti.
Minulle jdi epdselvdksi, olivatko didin kyyneleet ilon - vai Iuopumisen. Kahviti-
laisuus oli iloista, iidnekdstd kielten sekamelskaa!

Kohti BYTOUMAN luostaria

Maanantaina 19.9. lahdimme matkaan
kuljettaja Antoniuksen turvalliseen kyytiin,
sain tdydennystd Kristodulilta.

Panoraman luostarin Iuottotaxin-
Hdn tiesi paljon lsd Paisioksesta ja

Sattui kummallinen tapahtuma, erddn pikkukaupungin Iiikennevaloissa,
vieressii oleva pizzamopoilija koputti ikkunaan ja Antounius ja hdn alkoivat
keskustella. Selvisi, ettd ldhetti oli pitdnyt auton takapuskurissa olevasta
lauseesta; siind oli HERRAN RUKOUS. Tdmdn jdlkeen minulla oli vieldkin
turvallisempi olo takapenkilld.

Nunna Kristodulin entisessd kotiluostarissa vastassa olivat sisaret EUPRAXIA
ja THEOKTISTA, voi sitd jdlleenndkemisen iloa!

Asetuimme ns.tyttojen koulurakennukseen. Koulu oli toiminut Kristodulin aika-
na sisdoppilaitoksena, jossa opetetiin tyttoje ompelemaan kirkollisia vaatteita.
Niistd ajoista Kristodulilla oli monta tarinaa.

Ndistd koulutytoistd, viidestd tuli nunna, joista 2 on vieldkin sielld. Nykyinen
sisar THEORA, oli vain yhtend aamuna kerdnnyt vaatteensa asuntolasta ja
muuttanut nunnien puolelle, pieni kuuromykka tytto.!

Palvelukset alkoivat kloS, sen jdlkeen aamiainen ja siesta, tyot alkoivat 9-10,
minulle annettiin tiskivuorot. Luostarissa on tdlld hetkelld 11 nunnaa.

Viikonloppuna oli kirkko tdynnd kyldldisid ja moni heistd tuli tervehtimddn
Nunna Kristodulia.

Pdivisin teimme Kristodulin kanssa kdvelyretkid kauniille vuoristopoluille. OIi
mielenkiintoista kuunnella hiinen kertomuksiaan, mitd oli tulla nuorena kau-



19.punkilaistyttond aasin seldssd vuoristossa sijaitsevaan I uostariin.

lltapalvelus oli klo17 ia ruokailu sen jdlkeen. Tunnetma oli kuin isossaperheessd, vdlilld sisaret innostuivat muistelemaan aikaa ja tapahtumia,jolloin Kristoduli oti sielld
Voi sitd naurua,kun Kristoduli muisti, kuinka lgumenia oli pakottanut hdnetjuomaan oliivioljyd, jota hdn inhosi, Kehotus oli "suu auki ja suoraan pullostasuuhun - energiaa!!"

Pdivd METEORASSA
Vierailimme HAAGIOS STEFANOKSEN luostarissa, jossa Kristoduli tapasivanhan ystdvdnse THEOYTEKIN (Jumatan lapsi). Heilki oli paljon puhuttavaa
kirjallisuudesta.

VARLAMIN luostarissa Nunna Kristoduli tapasi rippi-isdnsd IGUMENIlSlDORlN. Hdn otti meiddt vastaan kauniissa huoneessa. Astuessammesisddn ikddnkuin rauha olisi laskeentunut pddtlemme. tgumeni on viisasvanhus, jonka kasvoista ndkyi lempeys, eldmdn hartaus. lidn oli huolissaanmonista asioista, maailman tilanteesta, pakolaisista, perheistd, netistd. Hdnsuri, ettei vanhaa kreikkaa vaadita endd yliopistoissa, ettd uskonnonopetusta
vdhennetddn tai lopetetaan kokonaan.
Hdn kiteytti tdmdn lauseisiin:
jos meiltd viedddn kieli ja uskonto, ei meitd kreikkataisia endd ole olemassa.Taloudellinen tilanne on huonontunut Meteoran alueen luostareissa,kreikkalaiset eivdt endd tule, vendldiset eivdt osta ja amerikkalaiset ovat tdlldhetkelld suurin ryhmd.
Lopuksi hdn kertoi hauskan tarinan ajalta kun luostariin pddsi vain koydenvetdmdlld "laatikolla". Erds rouva oli huomannut, ettd koysi oli puotittain
kulunut ja tohkeissaan kysymddn, milloin aiotte korjata koyden? Tdhdn nuorimunkki sanomaan: sitten kun se on kokonaan poikki!!

Sinne tdmd viisas vanhus jdi vilkuttamaan ovelleen, Tuntui oudolta, ettdVanhus, joka ei ole endd pitkiin aikoihin laskeutunut vuoreltaan alas, tiesi niinpaljon . . ..maailmasta.
Palasimme matkamme viimeiseksi yoksi Panoramaan. lkddnkuin suureksilopuksi menimme yopalvelukseen, jo-ssa 2 nunnan kuoro lauloi taivaallisesti!Jos enkelit ovat silloin tdlloin maan paatu, niin he olivat sielld.

Tal koolainen Eija Korpivaara



Lintulan kurkiperhe

Lintulassa eletddn ldhelld luontoa. Vuodenaikojen vaihtelu ja ldhiympdriston
eldinten ja muuttolintujen seuraaminen korvaa maallisen viihteen. Hauskan
luontoeldmyksen tarjoaa kurkipari, joka saapuu luostarin pelloille joka kevdt.
Kurjet liikuskelevat aamuvarhaisella ruoan haussa aivan luostarin piha-
piirissd. Ne vaikuttavat tottuneen alueella rauhallisesti kulkeviin sisariin ja
talkoolaisiin eivdtkd hdiriinny vdhdstd. Moni luostarin tatkoolainen ja yovieras
on ihastunut ndhdessddn mahtavankokoiset tinnut ensi kertaa niin ldheltd.

Julkaisemme lukijoiden iloksi kuvakertomuksen Lintulan Iuostarin kurkiper-
heestd.
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Takana oleva
viitta osoittaa
tsasounalle.
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ristinmuotonen tien-
tietd Pyhdn Paraskevan

Lintulan kurkipariskunta esittdytyy
joka vuosi kevdthankien sulaessa.
Askel on mdirdtietoinen.

Elokuussa luostarin pelloille saapuu jo
koko kurkiperhe. Poikaset ovat ruskea-
pdisid. Minne mahtavat olla menossa?

Katselenpa vdhdn maailmaa Kaikki on uutta ja jannittavid

ry



Vierastalon ohitse hiivitddn ihan hiljaa.
Yovie raat n u kkuvat viela.

Tana aamuna vierastalon pihassa on
autojakin. Huudetaanko aamuherdtys?
Kellohan on jo 4:171
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mutta aidin kanssa on turvallista kulkea

Minnekds ndm d aikovat?

Aamupalveluksen alkua odotellessa. . .

aikaa siihen on viel6 yli tunti .....

Valille tapahtuu jennittdvid kohtaamisia
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.. . ja lounasaikaan norkoillaan keittion ja ruokasalin lahistolla.

Hwd oli viettdd kesii luostarin rauhassa. Tervetuloa teillekin!
Terveisin

Kurkiperhe Lintulasta.

Kuvat ja teksti: Lintulan luostari
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