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4*5 Puolivuosisataa Lintulan Luostarin Ystiiviit ry:n toimintaa
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8- 9 Joulu alkaa Lin:ulasta
llmari Suvisen haastattelu

Luostarin kuulumisia
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Lintulan Luostarin Ystivit ry:n hallitus:
Puheenjohtaja rovasti Viktor Porokara, puh. 0400 744757, s-posti: viktor.porokara@ort.fi, Varapuheenjohtaja
igumenia Mikaela, puh.044 2091476, s-posti: igumenia.mikaela@ort.fi, Sihteeri Helena Kinkki, puh.050 3526816,
s-posti: markku.kinkkiokolumbus.fi, Rahaston- ja jdsenrekisterin hoitaja Anja Lindstrom, puh. 0407414577,
s-posti: anja.lindstrom@outlook.com. Joensuun piispa Arseni, puh.050 3110349,s-posti: piispa.arseni@ort.fi.
Eija Korpivaara, puh. 050 59301 50, s-posti: korpivaara.eija@qmail.com, Jorma Kupari, puh. 040 5856951

Tiedotus: Diakoni Heikki Korhonen vastaa yhdistyksen internet-sivuista: wwwort.fi/lintulanystava.
puh. 040 7 667 172,s-posti: Korhonen@luukku.com
Lintulan Ystiivd -lehden toimituskunta: Piispa Arseni, Mauri Liukkonen, Tarja Lanu ja Seppo Manninen
Valokuvat, mikdli ei toisin mainita, Lintulan luostarin.
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Kristuksessa rakkaat Lintulan luostarin ystdv6t!

Juhlimme yhdistyksen olemassaolon 50 vuotta kestSnyttd toimintaa. Kiitoksin muistamme
yhdistyksen alkutaivalta ja ihmisiS, joiden syddmiin oli syttynyt voimakas rakkaus Pyhdn
Kolminaisuuden naisluostaria kohtaan ja halu auttaa sitd ndkyvdstija aineellisesti. Tuon tyon
tuloksia saamme nyt ihailla.

lnnoittakoon ndiden ihmisten toiminta myos meitii jatkaessamme heiddn rakkauden
tyotddn. Meillii on nyt mahdollisuus avustaa luostaria sen toteuttaessa suurta ja
pitkdkestoista navetan peruskorjausta uuteen luostaria palvelevaan tehteveen.

Hyvd Lintulan Luostarin Ystivit ry:n jdsen, miten paljon saamme kokea tdssd pyhdssS
rukouksen paikassa ja lyhyenkin vierailun aikana saamme hiljaisuuden, joka auttaa meitii
pohtimaan omaa suhdettamme Kolmiyhteiseen Jumalaan. Saamme viisaita eviistyksen
sanoja luostarin sisarilta hengellisissii keskusteluissa. Saamme kokea sielun rauhaa
osallistuessamme kirkossa jokapdivdisiin rukoushetkiin. Seurakunnissa tdhdn ei ole
mahdollisuutta.Tutustumme myos toisiin talkoolaisiin, joita innoittaa rakkaus luostaria
kohtaan.

Olkoon juhlavuosi meille kaikille kiitollisuuden aikaa. Olemme saanet osoittaa rakkautta
luostaria ja siellS kilvoittelevia sisaria kohtaan.

Kolmiyhteinen Jumala siunatkoon Sinua ja omaisiasi!

lsii Viktor
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PUo LIVUoS I SATAA LI NTU LAN
LuosTARrN YstAvAr RY:N
TOIMINTAA
Yhdistys, joka sai nimekseen Lintulan Luostarin
Ystdviit, perustettii n hel m i ku u n a I ussa vuon na
1967 ja merkittiin yhdistysrekisteriin saman
vuoden lopussa. Ajatus luostarin hyvdksi tehta-
vdstii n i i n aatteel I isesta ku i n ta loudel I isesta kin
toiminnasta oli syntynyt kuitenkin jo muutamaa
vuotta aiemmin Joensuun ortodoksisen mies-
kuoron ja sen naistoimikunnan keskuudessa.
Vasti kdd n perustettu u n yhdistykseen I i ittyi ld hes
400 jdsentd ja heidin toimestaan alkoi varojen
kerSSminen luostarin eri tarpeiden ja toivomus-
ten toteuttamiseksi.

Jo ensimmiisessii vuosikokouksessa muodos-
tettiin yhdistyksen jdsenistd naisjaosto, joka
otti tehtevekseen luostarin kahvion perusta-
misen ja ylldpidon seuraavaan vuoteen asti,
jolloin kahvion hoito siirtyi kokonaan sisariston
vastuulle. Ndin sai alkunsa monelle Lintulassa
vierai leva I Ie kesd iseksi vi rkistdytym ispa i ka ksi
muodostunut, kartanoraken nuksen tupaan sisus-
tettu luostarikahvio, jonka toimintaa yhdistys on
vuosien varrella avustanut monin tavoin, muun
muassa han kkimalla sinne ta rpeell ista tekniikkaa
ja kustantamalla tilan sdhkotyot.

Lintulaan valmistui vuonna 1966 uusi asuin-
rakennus sisaristoa varten, mutta koska asun-
tola n yhteyteen raken nettava ksi su u n n iteltu u n
kirkkoon ei riittdnyt rahoitusta, otti Lintulan
Luosta ri n Ystdvdt ry. jd rjestettdvd kseen su u ri-
suuntaisen, koko maata kdsittivdn kerdyksen
kirkon ra kenta m iseksi. Ka nsa Iais kerdyksel ld
saatiinkin huomattava osa tarvittavasta rahoi-
tuksesta, ja Pyhiille Kolminaisuudelle pyhi-
tetty kirkko valmistui lopulta vuonna 1973.
Aktiivisuutta yhdistys osoitti myos toisessa
merkittiivdssii ra ken n u sha n kkeessa toi m iessaa n
1 980-luvu lla aloitteellisesti uuden kynttileteh-
taan aikaansaa miseksi.

Ku n Li ntu la n Luosta ri n Ystiivien pu heenjohtaja ksi
valittiin pastori Leo Makkonen, nykyinen KP
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, saatiin
yhdistyksel le pitkdaikainen ja tehokas keula-
kuva, joka tarmokkaal la toiminnallaa n teki sekd

I uosta ria ettd yhd istystii tu n netu ksi ja sa i jdsen-
miiiirdn vuosi vuodelta nousuun. Arkkipiispa
Leon puheenjohtajuuskauteen vuodesta 1 978
vuoteen 1993 sisdltyy lukuisia eri puolilla
Suomea je rjestettyje Li ntu la-i ltoja ja merkittiiviS
hankkeita, joiden myotd Lintulan luostari tuli
tutu ksi entistii usea m ma I le. Va rain ha n kintaa
tehostettiin ja sitd ryhtyivdt tukemaan taiteilija
lna Colliander ja luostarin ikonostaasin maalan-
n ut Petros Sasa ki su u n n ittelema I la yhd istyksel le
ja luostarille uusia myyntituotteita.Vuonna 1 982
toteutettii n u usien kirkkotekstiil ien ha n kki m i-
seksi kerdys, jonka turvin Lintulaan saatiin juma-
lanpalveluspuvut niin diakoneil le, papeille ku in
pi ispa I I eki n. Lisd ksi yhd istys pystyi la hjoitta maa n
vuositta i n merkittiiviit su m mat I uosta ria I ueen
rakennusten korjaustoihin.

Vuonna 1985, kun tuli kuluneeksi 90 vuotta
I uosta ri n perusta m isesta, va I m istu i yhd istyk-
sen toimesta Lintula - Pyhtin Kolminaisuuden
naisluostari -teos. Sen esipuheessa silloinen
puheenjohtaja toivoo, ettd "yhd uudet ihmi-
set loytdvdt hengellisen kotinsa tdssd pyhdssd
Kolminaisuuden luostarissa ja samoin yhd uudet
ihmiset toiminnan mahdollisuuden luostarin
ystiivien yhdistyksessd'i Uusia ystdvid ilmaantui-
kin ja 1990-luvulle siirryttiiessii oli yhdistyksessd
ldhes tuhat jdsentii.

Arkkipiispa Leon vetiiytyessii puheenjohta-
j u udesta va I itti i n hii nen seu raaja kseen rovasti
Viktor Porokara, joka toimii nyt jo 25. vuottaan
yhdistyksen johtohenkilonS. Myos isd Viktori n
a i ka na on mdii rdtietoisesti jatkettu I uosta ri n
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taloudellista tukemista, erilaisia kunnostus-
toitd ja arkitoimintaa helpottavien laitteiden
hankintaa sekii perinnettd, jonka mukaisesti
kesikuun alkupuolel la kokoonn utaan Lintulaan
viettii mdd n ta I koopdiviS eri la isten hyodyl I is-
ten puuhien parissa. Luostarin ystdvdt ovatkin
suureksiavuksi niin sisd- kuin ulkotoissdkin, kun
I uostari valmistautu u ottamaan vastaan kesdkau-
den pyhiinvaeltajat.

Kun I uostarin kirkon toimivuudessa havaittiin
vakavia ongelmia, organisoi Lintulan Luostarin
Ystdviit ry. isd Viktorin ja yhdistyksen talouden- ja
jdsen rekisterin hoitaja Anja Lindstr<im i n johdol la
1 990-luvun lopussa kirkon peruskorjausta varten
valtakunnallisen kerdyksen, joka onnistui yli
odotusten ja johon yhdistys itsekin osallistui
huomattavalla summalla. Kaikkien Lintulan ystd-
vien puolesta isd Viktor totesi: "Olemme monin
tavoin olleet saavana osapuolena suhteessamme
luostariin. Nyt on meidiin vuoromme auttaai'
lgumenia Marina kiitti lSmpimdsti yhdistystd
luostarin hyvdksi tehdyst5, monin tavoin arvok-
kaasta tyostd.

Luostarin rakennukset ovat olleet vuodesta
toiseen yhdistyksen huolenpidon kohteena, ja
2000-luvulla varoja onkin voitu Iahjoittaa luos-
tarin toivomusten mukaisesti vanhan kartano-
rakennuksen sekii luostarin keittion ja navetan
kun nostamiseen. Lisdksi taloudellista apua on
annettu'uuden saunan hankintaan, kartanon
entisen riihen, nykyddn vierasmajoitusti lana
toimivan Antonina-talon maalaukseen ja yrttita-
lon tarpeisiin.

Lintulan ystiivdt ovat saaneet olla mukana niin
I uostarin arjessa kuin juhlassakin. Tuonil maisiin
siirtyneitd sisaria on saatettu lSmpimin muis-
toin, juhlapdiviii on puolestaan vietetty iloisin
tunnelmin.

Kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana
Lintu la n Luosta ri n Ystdvdt -yhd istyksen toi mi nta
ei ole ainoastaan liittiinyt jdseniS toinen toisiinsa
ja luostariin, vaan se on ollut johdattamassa ja
liittdmSssd meitd myos Jumalan yhteyteen.

Anne Hokkinen

Lintulan luostari tarvitsee edelleen auttavia kdsid monissa sisd- ja ulkotoissii.

5



IKON:T KERTOVAT

JUMNLANAIDIN
JTNUSALEMILAIN EN
IKONI

Ortodoksisessa kirkossa on satoja kunnioitet-
tuja J u malansynnyttdjd n ikoneja, joista suurin
osa on luostareissa. Myos Lintulan luostarin
kirkkoa koristaa useita Herran Aitia esiftevia
pyhdi nkuvia. Ensi mmiiisend niistb tutustu m me
Jumalandidin jerusalemilaiseen ikoniin, joka on
ainoa Kivennavan Lintulasta pelastettu luos-
tarille kuulunut ikoni. Nunna Serafiman tieto-
jen mukaan luostarin kalustonhoitaja, nunna
Nina otti sen mukaansa evakkoon liihtiessd
1 1 .10.1939. Hin oli todennut, ettd "kirkosta pitdd
ottaa muistoksi vaikka yksi ikoni'i lkonin juhlapiii-
vdd vietetddn 12.'10., mikii on saattanut olla syynd
juuri sen ikonin valintaan.

JurnalanHidin ikonin, jota myohemmin alettiin
kutsua'Jerusalem i laiseksi'i i konog rafi a muotou-
tui todenna koisesti 1 400-l uvu lla. Tdmii n, kuten
monien muidenkin Jumalaniiidin ikonien alku-
perii iseksi maa laaja ksi ni metdiin h u rskaassa peri-
miitiedossa pyhii apostoli ja evankelista Luukas.
Alkuperiiinen ikoni vietiin legendan mukaan
vuonna 453 Jerusalemista Konstantinopoliin,
jossa sen edessii kannetut rukoukset pelas-
tivat kaupungin skyyttien hyokkdykseltS.
I h meitdtekeviinii ku n n ioitettu i kon i asetetti i n
Blahernan kirkkoon, jossa se oli seuraavat kolme-
sataa vuotta. Vendjiin kasteen jiilkeen Bysantin
keisari LeoVl Filosofi lahjoitti ikonin Kiovan ruhti-
nas Vladimirille (toisen version mukaan veniiliii-
set ryostiviit i konin Konstanti nopol ista 900-l uvu n
alussa ja veiviit sen Korsuniin), joka antoi pyhiiin-
kuvan novgorod i laisi I le heiddn kiiiin nyttyd kris-
tinuskoon. Jumalaniiidin jerusalemilaisen ikonin
tiedetean varmuudella olleen Novgorodin Sofian
kated raal issa 1 500-l uvu n puolivSl issii. I ivana
Julman valloitettua kaupungin vuonna 1571
ikoni vieti i n sotasaal i i na Moskovan Krem I iin,
josta ranskalaiset ryostivdt sen vuonna 181 2.
Tiedot al ku periiisestii i kon ista pSSttyvdt siihen.

Ikoni muistuttaa kuva ukseltaan J u malaniiid i n
Tsaregradskaja- ja Grebenskaja -ikoneja ja

sen tarkka peilikuva tunnetaan Jumalandidin
georgialainen eli Grusinskaja -ikonina. Lintulan
kunnioitettu Jumalandidin jerusalemilainen
ikoni on yksi monista tunnetun pyhiiinkuvan
toisinnoista. Se on kooltaan vain 33 x27,5 cm,
eli huomattavasti pienempi kuin vanhem-
mat esikuvansa. Pyhdinkuva on maalattu
oljyviirei n puu pohjal le akateemiseen tyyl ii n
1 920-luvu I la Betanian vendliiisessii naisl uosta-
rissa Palestiinassa. lkoniin on kiinnitetty kiven-
sirut Kristuksen haudalta ja Getsemanesta ja se
on siunattu Vapahtajan haudal la Jerusalemissa.
Kivennavan Lintulaan pyhiiinkuvan lahjoitti
1 930-luvulla Ksenia Gorjatikovskaja'

Evakkoon lShteneelle sisaristolle oli vuonna
1945 tarjolla kaksi maatilaa asuinpaikaksi.
Toinen sijaitsi Hiimeessi Tampereen puolessa
ja toi nen Etelii-Savossa Hei ndveden Palokissa'
Kummallakin vaihtoehdolla oli kannattajansa.
Asia pdiitettiin jiittdd Taivaan Valtiattaren ratkais-
tavaksi. Luostarin rippi-isd lllirik toimitti akatis-
tos-palveluksen Jumalaniiidin jerusalemilaisen
ikonin edessd, minki jiiikeen nostettiin arpa
kahdesta tarjolla olleesta maatilasta' Arpa osoitti
asuinpaikaksi Palokin.

Piispa Arseni
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Lintulan Luostarin Ystdvdt ry :n tiedottaja Tamara porokara menehtyi 17.1.2017.

Tamara Porokara toimi yhdistyksen johtokunnan jdsenenii vuosina 1gg3-2012 ja tiebot-
tajana vuodesta 1997.Han kehitti yhdistyksen jdsentiedotteesta sisdlloltddn ja Llkoasul-
taan lehden tasoisen julkaisun. Myos verkkosivujen perustamisessa hdnen tyonsa on
ollut merkittavae.

Tamara Porokara syntyi Helsingissd ylidiakoni Dimitri Silppulan ja hdnen puolisonsa
Ekaterinan esikoisena.

Nuoruudestaan saakka Tamara Porokara oli mukana kirkon vendjiinkielisessd toimin-
nassa. Vuonna 1968 hlin solmi avioliiton Viktor Porokaran kanssa. Yli 30 vuoden ajan
hdn tukimerkittdviil16 tavalla puolisoaan tdmdn tyossd ltd- ja Keski-Uudenmaan papin
tehtevasse.

Ta ma ra Poroka ra teki eld md ntyonse pa periteol I isu uden Vendjd I le su u nta utuva n myyn-
nin parissa. Hdn perusti Metse - Serla Oy:n myyntikonttorit Moskovaan ja pietariin, iekii
toimi Pietariin perustamansa myyntikonttorin johtajana aina elSkkeelle siirtymiseensd
saakka.

Viime vuosina hiin antoi monipuolisen ja merkittdvdn tyopanoksen Veniildinen
Hyvdntekevdisyysyhd istys Suomessa ry :n toi m i ntaan.

Huomionosoituksena ansioistaan Tamara Porokaralle myonnettiin Suomen Leijonan
ritarikunnan ansioristivuonna 2001, Pyhdn Karitsan Ritarikunnan I luokan ritarimerkki
vuonna 2007 )a Pyhittiijii Danilovin ritarimerkki vuonna 1990.

Anja Lindstriim
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)OULU ALKAA LINTULAsTA
Joensuun ortodoksisella mieskuorolla on viiden
vuosikymmenen ajan ol lut perinteenfr vierailla
Lintulan luostarissa joulun alla. Yleensd vierailu
ajoittuu joulua edeltdvddn sunnuntaihin eli
Pyhien isien sunnuntaihin. Liihes aina mukana
on ollut kontiolahtelainen llmari Suvinen, 77.
Poikkeuksiakin on ollut. Suvinen toimi pitkddn
Kontiolahden kirkon isdnnoitsijdnd. Jos
Kontiolahdella toimitettiin Pyhien isien sunnun-
taina liturgia, oli isiinnoitsijdn luonnollisesti
oltava paikalla, eikd matkalle ollut asiaa.
Yksi Lintulan vierailu jdi vdliin myos siksi, ett6
sankka pyry esti kaikkien muidenkin kuorolais-
ten matkan Heiniiveden Palokkiin.
-Minun jouluni alkaa Lintulasta, Suvinen kuiten-

kin sanoo.
Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden kirkossa mies-
kuoro laulaa liturgian. Sen jdlkeen on vuorossa
ruokailu, yleensd lohikeittoa. Suvisen mukaan
tarjoilu on aina niin ylenpalttista, ettd luostaria
monin tavoin taloudellisestikin auttanut mies-
kuoro on j55nyt reilusti saamapuolelle.

Laulu avasi ovet kirkkoon

llmari Suvinen syntyi maanviljelijdperhee-
seen Mantsinsaaressa Salmissa. Vaikka
Mantsinsaaresta ei ollut siltaa mantereelle,
siellS juuri ennen sotia asui noin 1750
ihmistd kolmessa kylfrssd. Suvisen kotikyld oli
Tyompiiinen.
Suvisella ei ole Mantsinsaaresta muistikuvia kirk-
komatkoista, vaikka saarella olikin oma kirkko
ja kolme tsasounaa. Sen hiin kuitenkin muistaa,
ettd kotona siunattiin ristinmerkilld kaikki aska-
reet. Leipd ei pddssyt uuniin, jollei taikinassa ollut
siihen piirrettyd ristid.
-Eikd kotiin tullut vierasta, joka ei ensimmdisend

olisi kumartanut ja tehnyt ristinmerkkiii suureen
tsuppuun pdin, hiin muistelee.
Sotien jdlkeen Suvisten perheen uudet asuinsijat
loytyivet Pohjois-Savosta, ensin Suonenjoelta ja
sittemmin Tervosta, jossa llmari kdvi kansakou-
lunsa. Ylioppilaaksi hdn kirjoitti Suonenjoen luki-
osta vuonna 1961.
Kirkossa kdynti ei llmaria kiinnostanut ennen
kuin opettaja VHin<i Jyrkinen huomasi pojan
laulutaidot. Opettajan tyonsd ohessa Jyrkinen
toimi myos ortodoksisena kanttorina. Hdn
houkutteli kaunisSSnisen I lmarin ensin la psi-

kuoroon, sitten nuorisokuoroon ja lopulta
kirkkokuoroon.
-Me kiersimme palveluksissa ympdri Savoa.

Yhden viikonlopun aikana olin Iaulamassa
viidessd hautajaispalveluksessa.
Bassoa laulanut nuori mies kelpasiJyrkiselle
myos lukijaksi. Jdnnittdvin hetki oli, kun llmari
ol i I u kija na hetkipa lvel u ksessa, joka radioiti i n
valtakunnanverkossa.

Sotilaat auttoivat nunnia

Heti ylioppilaskev56n jdlkeen llmari suoritti
va rusm iespa lvel u ksensa Kontiora n nassa Ka rja la n
J55 kd ri pata ljoonassa, joka myohem m i n m u uttu i
Pohjois-Ka rja la n Pri kaati ksi. Vield varusm iehend
hdn eitiennyt, ettii tulisitekemadn elam6n-
tyonsd samassa paikassa.
Niin paljon sotilaseliimd kuitenkin miellytti,
ettd vuonna 1962 hdn aloitti upseeriopinnot
Kadettikou lussa. Kolme vuotta myohem min
hdn valmistuija kauluksessa oli kaksi ruusu-
ketta. Nuoren luutnantin tie veijdlleen Pohjois-
Karjalaan, jossa hdn siitd ldhtien onkin asunut.
Kosketus Lintu lan luostariin loytyi Joensuun
ortodoksisen mieskuoron kautta. Kuoro perus-
tettiin vuonna 1961 ja siitd tuli velittomesti
erSSnlainen Lintulan ystdvyyskuoro. Kuoron
laulajat ja heiddn puolisonsa auttoivat luostaria
monilla eritavoilla.

Ilmari Suvinen kotonaan Kontiolahden
Nahkurintiellii.
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Lintulan Luostarin Ystdvdt -yhdistys perustettiin helmikuussa 1967. Kuvassa
vasemmalta Ilmari Suvinen, Kosti Salpakari, Niilo Meriala, Viktor Hukkanen,
Aleksanteri Lauronen, Yrjo Petsalo, Viljam Piiroinen ja Erkki Piiroinen.

Suvisella oli upseerina ikioma valttikortti.
Hdn toi varusmiehid Lintulaan korjaamaan
vanhoja rakennuksia ja tekemSSn muita toit6,
joihin joskus tarvittiin ammattimiehen taitoja.
Ammattimiehiii loytyi varusmiehista, jotka
mielellddn lShtivdt vapaaehtoisina piivdn
komennuksil le Lintulaan.
- Eike kestdnyt kauan, kun pojat syksylli nostivat
luostarin perunat, Suvinen nauraa.
Karjalan Jddkfr ripataljoonan komentajana
vuosina 1965-1968 oliPentti Syrj5, jonka lupa
ta I kootoi h i n I uon nol I isesti ta rvittii n. Syrja
suhtautui Lintulan auttamiseen 16mpimdsti.
Ken raalimajuri Syrjii jii ai kanaan eldkkeelle Savo-
Ka rjalan sotilasldd ni n komentaja n tehtaviste.
Kdvivdtpi Lintulan nunnat igumenia Antoninan
johdolla kerran 1 970-luvulla tutustumassa varus-
kuntaan Kontiorannassa. Jossakin tilanteessa
ig u men ian kdteen ta rttu i ryn nd kkokiviiii ri ja
kuva tdstd piiiityi valta ku n nal liseen kuva lehteen.
- Vdhdn pelkdsimme, ettd jossakin rajojemme
ulkopuolella nousee kohu: Suomessa nunnatkin
aseistetaan! Ei onneksi noussut.

Nuorimmasta sihteeri

Lintulan ja Joensuun ortodoksisen mieskuoron
suhteet vakiintuivat, kun helmikuussa vuonna
1967 kuorolaisten voimin perustettiin uusi yhdis-
tys, Lintulan Luostarin Ystdvdt.

Kon kreettisen a loitteen yhd istyksen perusta-
misesta teki Viktor Hukkanen, mutta taustalla
va i kutti myos esi merki ksi diplomaattina tyos-

kennel lyt entinen am mattiu pseeri Olli Bergman.
Bergman oli myos ortodoksipappi. Hdn oli
Lintulan Iuostarin rakennustoimikun nqn jdsen
vuosina 1965-1980.
Suvinen ndyttdd mustavalkoista kuvaa, joka
on otettu yhd istyksen peru sta m iskokou ksesta.
Kuvassa on kahdeksan arvokkaan ndkoistd
miestii. Laitimmaisena vasem mal la istuu kahdek-
sikon nuorin eli Suvinen itse. Kaikki muut kuvan
miehisti ovat jo siirtyneet tuonilmaisiin.
Nuorimmasta tehtiin - kuinkas muuten - yhdis-
tyksen sihteeri. Pesti kesti useita vuosia. Suvinen
m u istelee, m iten poytii ki rjat ki rjoitetti i n kdsi n
mustakantiseen kirjaan.
- Ainakin kdsiala siind kehittyi.
Suvisen mukaan kuoron silloinen johtaja Niilo
Meriala ja Bergman asettivat tavoitteeksi, ette
luostariin rakennetaan kirkko Iaulamalla.
- Kaunis ajatus, mutta ei se aivan onnistunut.
Ta rvitti i n pa ljon m u u n ki n la ista toi m i ntaa, jotta
rahaa kirkkoon ja muihin rakennuskohteisiin
kyettiin hankkimaan.
Hdn kiittelee erityisesti kuoron naisjaostoa, joka
teki pyyteetontd vapaaehtoistyotii. Naisjaosto
muun muassa piti yllii ja hoiti luostarin kahviota.
Erityisen aktiivinen alkuaikoina oli Martta
Kerkkdnen.
Viime vuosina Suvisen yhteydet luostariin
ovat rajoittuneet mieskuoron joulun alla teke-
mddn vierailuun. Mukaan matkalle hiin aikoo
jilleen mennd ensijoulukuussa Pyhien isien
sunnuntaina.
Mouri Liukkonen
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LUOSTARIN KUULUMISIA

VUOSIKOKOUS PORVOOSSA
Lintulan Luostarin Ystdvdt ry. piti 1 2.3. vuosikokouksen Porvoossa, jossa valittiin puheenjohtajana
jatkamaan rovasti Viktor Porokara ja vapautuneelle johtokuntapaikalle Joensuun piispa Arseni.

ISA HERMAN TOIMITTAA LINTULASSA
Arkkimandriitta Herman palasi takaisin Lintulan papiksi 1.4. pitkddn jatkuneesta kuuliaisuustyostii
Kuopiosta.

LI NTU LAN LAPSET -TAI DE MYYNTT NAYTTE LY CAF E SON CKI SSA 4.-28.4.
Valamon taiteilijat on taiteilijoiden vapaa yhteenliittymS, joka perustettiin 2010-luvun alussa ideoi-
maan taiteellista ohjelmaa Uuden Valamon luostarin ja sen yhteydessii toimivan Valamon opiston
tilaisuuksiin.
Valamon taiteilijat jirjestivdt 4.-28.4. Kallion seurakunnan ja Aino Ackt6n kamarifestivaali ry:n kanssa
taidekahvila Sonckin tiloissa taidemyyntinSyttelyn, johon liittyi monipuolinen oheisohjelmisto. Sekii
taiteilijat ettd oheisohjelmiston tuottajat tekivdt tyonsd korvauksetta, ja niiyttelyn koko tuotto kdyte-
tddn lyhentdmittomdnd Lintulan luostarin tukemiseen.
Ndyttelyssd esiteltiin kuvataidetta grafiikasta ja valokuvista maalauksiin ja ikoneihin.
Niiytteillepanijoina oli laaja joukko suomalaisia monen polven eturivin taiteilijoita ja ikonimaala-
reita: Jukka Korkeila, Katarina Koskivaara-llmonen, Tiina Malinen, Elina Merenmies, Soili Mustap55,
Antti Narmala, Saku Paasilahti, munkki Stefanos, Marjatta Tapiola, EmmiTavela, Jesse Veijalainen,
Leenamaaria VdinolS, Henry Wuorila-Stenberg ja Tea Avall.

LI NTU LAN ENTISEN NAVETAN PERUSKORJAUSHAN KKEEN SUU N N ITTELU KAYN N ISTYI
Lintulan vanhan kartanon pihapiirissd oleva, 1800-luvun puolivdlissd rakennettu navetta on maakun-
takaavassa suojeltu kohde osana valtakunnallisesti merkittevee rakennettua kulttuuriympdristod.
Luostarin sisaristo tahtoo siiilyttiiii rakennuksen ja saada kunnostettua sen tarpeellisiksi toimitiloiksi.
Navetta on huonossa kunnossa ja asetettu osin kdyttokieltoon kantavien rakenteiden heikkouden
takia. Lisiivaurioiden estiimiseksi on kantavia rakenteita vdliaikaisesti tuettu. Tiloissa, jotka eiviit ole
kdyttokiel lossa, sijaitsevat m m. pyhi i nvaeltajien wc-ti lat.
Navettarakennuksen kunnostustyot aloitettiin vuosina 2013-2016 rakentamalla, osittain luostarin
omin varoin ja osin ely-keskuksen rakennusperintoavustusten tuella, salaojat tarkistuskaivoineen,
sade- ja pintavesien erillisviemdrointi sekd perustusten ulkopuolelle ajan vaatimusten mukainen
routasuojaus. Luostari sai 22.3.2017 ely-keskukselta myonteisen avustuspddtoksen hakemaansa
koko navettarakennuksen kunnostuksen suunnitteluun. Luostari valitsi 3.4.2017. korjaushankkeen
suunnittelijat ja allekirjoitti suunnittelusopimukset. Kunnostustoiden alustava kustannusarvio on 2,5
miljoonaa euroa.

IGUMENI EFRAIM VIERAILI LINTULASSA
16.-18.5. Athoksen Pyhiin apostoli Andreaksen skiitan igumeni Efraim vieraili Lintulassa rukoilemassa
ja lep55mfrssd.
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TALOUSKATSAUS

Lintulan Luostarin Ystdvdt ry:n talous perustuu suurimmaksi osaksi sen jisenten maksamiin jdsen-
maksuihin ja jdsenmaksujen kannon yhteydesse tehtyihin lahjoituksiin. Jonkin verran tuloja kertyy
myos yhdistyksen adressin myynnistd ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessd jdrjestetyistii kahvituk-
sista ja Lintulan luostarin tuotteiden myynnistd.

Tilinpddttis vuodelta 2016 oli '1694,32 euroa ylij66miinen. Tuotot olivat 19605,68 euroa ja kulut
varaston muutoksen jdlkeen 17911,36 euroa. Jdsenmaksuista kertyi 6420 euroa ja jdsenten yhdis-
tykselle antamista lahjoituksista 1 1698,60 euroa. Myyntituotot olivat 1484,50 euroa. Lintulan luos-
tarin Palokissa olon 70-vuotisjuhlassa esiintyi Uspenskin katedraalin mieskuoro, joka myos lauloi
radioidussa liturgiassa. Kuorovierailu oliyhdistyksen lahja luostarille, jonka arvo oli2040 euroa.
Navettarakennuksen kunnostuksen suunnitteluun yhdistys lahjoitti luostarin toivomuksesta 12000
euroa.

Jiisentiedotteen kulut olivat 2535,60 euroa. Muista kuluista pankin palvelumaksut ja postimaksut
olivat24B,75 euroa, myyntituotteiden ostot 866,75 euroa ja toimistotarvikehankinnat 167,44 euroa.
Yhdistyksen varallisuus 31.12.2016 oli 6985,13 euroa.

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2O17 on laadittu edellisen vuoden talousarvion linjoja noudat-
taen. Talousarvion loppusumma on 1 7450 euroa (vuonna 2016 15505 euroa). Talousarviossa yhdistys
varautuu lahjoittamaan luostarille 12000 euroa luostarin toivomaan tarkoitukseen. Luostarilla on
monivuotisena projektina navettarakennuksen kunnostus uuteen kdyttotarkoitukseen.

Jisenmaksut vuonna 2017 ovat: henkilovuosijiisen 15 euroa, yhteisovuosijdsen 50 euroa henkiloai-
naisjdsen 150 euroa ja yhteisoainaisjdsen 200 euroa.

Yhdistyken jdsenmS6ri oli vuoden 2016 lopussa 638 jdsent6. Uusia jdsenid liittyi 22.Yhdistyksestd
erosi 3 jdsentd korkean ik5nsi vuokija 8 jdsentd on kuollut.

Yhdistys on vuosina 2OO5-2O16 pystynyt avustamaan luostaria vdhintddn 10000 eurolla vuosittain.
Luostarion mddrittdnyt kohteen, johon lahjoitusvarat on osoitettu.Tdmdn kaiken on tehnyt mahdol-
liseksi luostarin toiminnan tukemisessa pitkdjdnteiseen tyohon hyvin sitoutunut jesenisto.
KiitSn osaltani kaikkia pddmddrdtietoisesta toiminnasta luostarin hankkeiden toteutumisen hyvdksi.

Anja Lindstriim
Li ntulon Luostorin Ystiiviit ry:n talouden- ja jiisenrekisteri nhoitaio
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TU LEVIA TAPAHTU M IA

LUOSTARI N TEMPPELIJ U HLA 4.6.
Juhlan aaton vigilia klo 18.00. JuhlapdiviinS vedenpyhitys alkaa klo 8.00 ja sen jiilkeen liturgia.

RISTISAATTO VALAMOSTA LINTULAAN 1 2.7.
Ldhto kdvellenValamosta klo 7.00 ja laivalla klo 10.00. Klo 12.00 rukouspalvelus Lintulan Pyhiin
Kolminaisuuden kirkossa, jonka jdlkeen ruokailu ja noin klo 14.30 Akatistos Jumalandidille kirkossa
klo 14.30, Paluu Valamoon laivalla 17.00.

kolumbus.fi.

PIISPA ARSENIN 6O-VUOTISJUHLA 1 4.7.
Liturgia klo 8 ja kiitosrukouspalvelus klo 13.00, jonka jdlkeen kahvitarjoilu.
Mahdolliset muistamiset Lintu lan ti Iil le F1865 04847 10000204.

PYH ITAJAMARTTYYRI PARAS KEVAN RI STI SAATTO L I NTU LASSA 26.7.
Ristisaatto alkaa klo 1 2.00 pi5ki rkosta. Pyhifteje marttyyri Paraskeva n tsasou nassa
toi m itetaan vedenpyhitys.

TALKOOT LI NTU LASSA 2.-3.9.
Lintulan ystdvien perinteiset talkoot jiirjesteteen tinii vuonn a 2.-3.9. viikonvaihteena. Lauantaina
valmistellaan juhlapaikka ja sunnuntaina se siivotaan juhlien jdlkeen. Talkoisiin tarvitaan 4-5 hyvi-
kuntoista miestii teltan kasaukseen, poytien kantamiseen, ruohon leikkuuseen ja apua yrttimaalle
sekd puutarhaan. Sunnuntaina sama joukko purkaa kaiken paikoilleen ja siivoaa ympiiriston.
Sunnuntaina tarvitaan 6-7 hyvdkuntoista naista/miestii juhlatarjoiluun ja paikkojen siivoamiseen.
llmoittautumiset yhdistyksen sihteeri Helena Kinkille 050-3526816 tai s-postitse: markku.kinkkiO

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY:N 5O-VUOTISJUHLA 3.9.
Liturgia klo 9.00. Pdivdjuhla klo 13.00, joka juontaa ndyttelijd Hannu-Pekka Bjorkman.
Juhlaohjelma:
Yhteislaulu: Taivaallinen kuningas.
Ava u ssa nat: Yhd i styksen pu heenjohtaja, rovasti Vi kto r Poroka ra
Yhdistyksen historiikki: FM Anne Hokkinen
Joensuun mieskuoro esiintyy kanttori Aleksi Suikkasen johdolla.
Juhlapuhe: KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo
Oopperalaulaja Juha Moisio esiintyy sdestdjdnddn pianotaiteilija Kirsti Huttunen
Tervehdykset
Yhteislau lu: Ehtooveisu
M u istam iset Lintulan I uostarin ystdvdt ry:n til i I le Fl 54 1 06430 00237 21 9.
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