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Kristuksessa rakkaat Lintulan luostarin ystävät!

Juhlimme yhdistyksen olemassaolon 50 vuotta kestänyttä toimintaa. Kiitoksin muistamme 
yhdistyksen alkutaivalta ja ihmisiä, joiden sydämiin oli syttynyt voimakas rakkaus Pyhän 
Kolminaisuuden naisluostaria kohtaan ja halu auttaa sitä näkyvästi ja aineellisesti. Tuon työn 
tuloksia saamme nyt ihailla.

Innoittakoon näiden ihmisten toiminta myös meitä jatkaessamme heidän rakkauden 
työtään. Meillä on nyt mahdollisuus avustaa luostaria sen toteuttaessa suurta ja 
pitkäkestoista navetan peruskorjausta uuteen luostaria palvelevaan tehtävään.

Hyvä Lintulan Luostarin Ystävät ry:n jäsen, miten paljon saamme kokea tässä pyhässä 
rukouksen paikassa ja lyhyenkin vierailun aikana saamme hiljaisuuden, joka auttaa meitä 
pohtimaan omaa suhdettamme Kolmiyhteiseen Jumalaan. Saamme viisaita evästyksen 
sanoja luostarin sisarilta hengellisissä keskusteluissa. Saamme kokea sielun rauhaa 
osallistuessamme kirkossa jokapäiväisiin rukoushetkiin. Seurakunnissa tähän ei ole 
mahdollisuutta. Tutustumme myös toisiin talkoolaisiin, joita innoittaa rakkaus luostaria 
kohtaan. 

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

Kolmiyhteinen Jumala siunatkoon Sinua ja omaisiasi!

Isä Viktor
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Yhdistys, joka sai nimekseen Lintulan Luostarin 
Ystävät, perustettiin helmikuun alussa vuonna 
1967 ja merkittiin yhdistysrekisteriin saman 
vuoden lopussa. Ajatus luostarin hyväksi tehtä-
västä niin aatteellisesta kuin taloudellisestakin 
toiminnasta oli syntynyt kuitenkin jo muutamaa 
vuotta aiemmin Joensuun ortodoksisen mies-
kuoron ja sen naistoimikunnan keskuudessa. 
Vastikään perustettuun yhdistykseen liittyi lähes 
400 jäsentä ja heidän toimestaan alkoi varojen 
kerääminen luostarin eri tarpeiden ja toivomus-
ten toteuttamiseksi.

Jo ensimmäisessä vuosikokouksessa muodos-
tettiin yhdistyksen jäsenistä naisjaosto, joka 
otti tehtäväkseen luostarin kahvion perusta-
misen ja ylläpidon seuraavaan vuoteen asti, 
jolloin kahvion hoito siirtyi kokonaan sisariston 
vastuulle. Näin sai alkunsa monelle Lintulassa 
vierailevalle kesäiseksi virkistäytymispaikaksi 
muodostunut, kartanorakennuksen tupaan sisus-
tettu luostarikahvio, jonka toimintaa  yhdistys on 
vuosien varrella avustanut monin tavoin, muun 
muassa hankkimalla sinne tarpeellista tekniikkaa 
ja kustantamalla tilan sähkötyöt.

Lintulaan valmistui vuonna 1966 uusi asuin-
rakennus sisaristoa varten, mutta koska asun-
tolan yhteyteen rakennettavaksi suunniteltuun 
kirkkoon ei riittänyt rahoitusta, otti Lintulan 
Luostarin Ystävät ry. järjestettäväkseen suuri-
suuntaisen, koko maata käsittävän keräyksen 
kirkon rakentamiseksi. Kansalaiskeräyksellä 
saatiinkin huomattava osa tarvittavasta rahoi-
tuksesta, ja Pyhälle Kolminaisuudelle pyhi-
tetty kirkko valmistui lopulta vuonna 1973. 
Aktiivisuutta yhdistys osoitti myös toisessa 
merkittävässä rakennushankkeessa toimiessaan 
1980-luvulla aloitteellisesti uuden kynttiläteh-
taan aikaansaamiseksi.

Kun Lintulan Luostarin Ystävien puheenjohtajaksi 
valittiin pastori Leo Makkonen, nykyinen KP 
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, saatiin 
yhdistykselle pitkäaikainen ja tehokas keula-
kuva, joka tarmokkaalla toiminnallaan teki sekä 

luostaria että yhdistystä tunnetuksi ja sai jäsen-
määrän vuosi vuodelta nousuun. Arkkipiispa 
Leon puheenjohtajuuskauteen vuodesta 1978 
vuoteen 1993 sisältyy lukuisia eri puolilla 
Suomea järjestettyjä Lintula-iltoja ja merkittäviä 
hankkeita, joiden myötä Lintulan luostari tuli 
tutuksi entistä useammalle. Varainhankintaa 
tehostettiin ja sitä ryhtyivät tukemaan taiteilija 
Ina Colliander ja luostarin ikonostaasin maalan-
nut Petros Sasaki suunnittelemalla yhdistykselle 
ja luostarille uusia myyntituotteita. Vuonna 1982 
toteutettiin uusien kirkkotekstiilien hankkimi-
seksi keräys, jonka turvin Lintulaan saatiin juma-
lanpalveluspuvut niin diakoneille, papeille kuin 
piispallekin. Lisäksi yhdistys pystyi lahjoittamaan 
vuosittain merkittävät summat luostarialueen 
rakennusten korjaustöihin.

Vuonna 1985, kun tuli kuluneeksi 90 vuotta 
luostarin perustamisesta, valmistui yhdistyk-
sen toimesta Lintula – Pyhän Kolminaisuuden 
naisluostari -teos. Sen esipuheessa silloinen 
puheenjohtaja toivoo, että ”yhä uudet ihmi-
set löytävät hengellisen kotinsa tässä pyhässä 
Kolminaisuuden luostarissa ja samoin yhä uudet 
ihmiset toiminnan mahdollisuuden luostarin 
ystävien yhdistyksessä”. Uusia ystäviä ilmaantui-
kin ja 1990-luvulle siirryttäessä oli yhdistyksessä 
lähes tuhat jäsentä.

Arkkipiispa Leon vetäytyessä puheenjohta-
juudesta valittiin hänen seuraajakseen rovasti 
Viktor Porokara, joka toimii nyt jo 25. vuottaan 
yhdistyksen johtohenkilönä. Myös isä Viktorin 
aikana on määrätietoisesti jatkettu luostarin 

Puolivuosisataa Lintulan 
Luostarin Ystävät ry:n 
toimintaa
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taloudellista tukemista, erilaisia kunnostus-
töitä ja arkitoimintaa helpottavien laitteiden 
hankintaa sekä perinnettä, jonka mukaisesti 
kesäkuun alkupuolella kokoonnutaan Lintulaan 
viettämään talkoopäiviä erilaisten hyödyllis-
ten puuhien parissa. Luostarin ystävät ovatkin 
suureksi avuksi niin sisä- kuin ulkotöissäkin, kun 
luostari valmistautuu ottamaan vastaan kesäkau-
den pyhiinvaeltajat. 

Kun luostarin kirkon toimivuudessa havaittiin 
vakavia ongelmia, organisoi Lintulan Luostarin 
Ystävät ry. isä Viktorin ja yhdistyksen talouden- ja 
jäsenrekisterinhoitaja Anja Lindströmin johdolla 
1990-luvun lopussa kirkon peruskorjausta varten 
valtakunnallisen keräyksen, joka onnistui yli 
odotusten ja johon yhdistys itsekin osallistui 
huomattavalla summalla. Kaikkien Lintulan ystä-
vien puolesta isä Viktor totesi: ”Olemme monin 
tavoin olleet saavana osapuolena suhteessamme 
luostariin. Nyt on meidän vuoromme auttaa.” 
Igumenia Marina kiitti lämpimästi yhdistystä 
luostarin hyväksi tehdystä, monin tavoin arvok-
kaasta työstä.

Luostarin rakennukset ovat olleet vuodesta 
toiseen yhdistyksen huolenpidon kohteena, ja 
2000-luvulla varoja onkin voitu lahjoittaa luos-
tarin toivomusten mukaisesti vanhan kartano-
rakennuksen sekä luostarin keittiön ja navetan 
kunnostamiseen. Lisäksi taloudellista apua on 
annettu uuden saunan hankintaan, kartanon 
entisen riihen, nykyään vierasmajoitustilana 
toimivan Antonina-talon maalaukseen ja yrttita-
lon tarpeisiin. 

Lintulan luostari tarvitsee edelleen auttavia käsiä monissa sisä- ja ulkotöissä.

Lintulan ystävät ovat saaneet olla mukana niin 
luostarin arjessa kuin juhlassakin. Tuonilmaisiin 
siirtyneitä sisaria on saatettu lämpimin muis-
toin, juhlapäiviä on puolestaan vietetty iloisin 
tunnelmin. 

Kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana 
Lintulan Luostarin Ystävät -yhdistyksen toiminta 
ei ole ainoastaan liittänyt jäseniä toinen toisiinsa 
ja luostariin, vaan se on ollut johdattamassa ja 
liittämässä meitä myös Jumalan yhteyteen. 

Anne Hokkinen
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Jumalanäidin 
Jerusalemilainen 
Ikoni

IKONIT KERTOVAT

Ortodoksisessa kirkossa on satoja kunnioitet-
tuja Jumalansynnyttäjän ikoneja, joista suurin 
osa on luostareissa. Myös Lintulan luostarin 
kirkkoa koristaa useita Herran Äitiä esittäviä 
pyhäinkuvia. Ensimmäisenä niistä tutustumme 
Jumalanäidin 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 lähtiessä 
11.10.1939. Hän oli todennut, että ”kirkosta pitää 
ottaa muistoksi vaikka yksi ikoni”. Ikonin juhlapäi-
vää vietetään 12.10., mikä on saattanut olla syynä 
juuri sen ikonin valintaan.

Jumalanäidin ikonin, jota myöhemmin alettiin 
kutsua ”Jerusalemilaiseksi”, ikonografia muotou-
tui todennäköisesti 1400-luvulla. Tämän, kuten 
monien muidenkin Jumalanäidin ikonien alku-
peräiseksi maalaajaksi nimetään hurskaassa peri-
mätiedossa pyhä apostoli ja evankelista Luukas. 
Alkuperäinen ikoni vietiin legendan mukaan 
vuonna 453 Jerusalemista Konstantinopoliin, 
jossa sen edessä kannetut rukoukset pelas-
tivat kaupungin skyyttien hyökkäykseltä. 
Ihmeitätekevänä kunnioitettu ikoni asetettiin 
Blahernan kirkkoon, jossa se oli seuraavat kolme-
sataa vuotta. Venäjän kasteen jälkeen Bysantin 
keisari Leo VI Filosofi lahjoitti ikonin Kiovan ruhti-
nas Vladimirille (toisen version mukaan venäläi-
set ryöstivät ikonin Konstantinopolista 900-luvun 
alussa ja veivät sen Korsuniin), joka antoi pyhäin-
kuvan novgorodilaisille heidän käännyttyä kris-
tinuskoon. Jumalanäidin jerusalemilaisen ikonin 
tiedetään varmuudella olleen Novgorodin Sofian 
katedraalissa 1500-luvun puolivälissä. Iivana 
Julman valloitettua kaupungin vuonna 1571 
ikoni vietiin sotasaaliina Moskovan Kremliin, 
josta ranskalaiset ryöstivät sen vuonna 1812. 
Tiedot alkuperäisestä ikonista päättyvät siihen.

Ikoni muistuttaa kuvaukseltaan Jumalanäidin 
Tsaregradskaja- ja Grebenskaja -ikoneja ja 

sen tarkka peilikuva tunnetaan Jumalanäidin 
georgialainen eli Grusinskaja -ikonina. Lintulan 
kunnioitettu Jumalanäidin jerusalemilainen 
ikoni on yksi monista tunnetun pyhäinkuvan 
toisinnoista. Se on kooltaan vain 33 x 27,5 cm, 
eli huomattavasti pienempi kuin vanhem-
mat esikuvansa. Pyhäinkuva on maalattu 
öljyvärein puupohjalle akateemiseen tyyliin 
1920-luvulla Betanian venäläisessä naisluosta-
rissa Palestiinassa. Ikoniin on kiinnitetty kiven-
sirut Kristuksen haudalta ja Getsemanesta ja se 
on siunattu Vapahtajan haudalla Jerusalemissa. 
Kivennavan Lintulaan pyhäinkuvan lahjoitti 
1930-luvulla Ksenia Gorjatškovskaja.

Evakkoon lähteneelle sisaristolle oli vuonna 
1945 tarjolla kaksi maatilaa asuinpaikaksi. 
Toinen sijaitsi Hämeessä Tampereen puolessa 
ja toinen Etelä-Savossa Heinäveden Palokissa. 
Kummallakin vaihtoehdolla oli kannattajansa. 
Asia päätettiin jättää Taivaan Valtiattaren ratkais-
tavaksi. Luostarin rippi-isä Illirik toimitti akatis-
tos-palveluksen Jumalanäidin jerusalemilaisen 
ikonin edessä, minkä jälkeen nostettiin arpa 
kahdesta tarjolla olleesta maatilasta. Arpa osoitti 
asuinpaikaksi Palokin.  

Piispa Arseni
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Lintulan Luostarin Ystävät ry :n tiedottaja Tamara Porokara menehtyi 17.1.2017.

Tamara Porokara toimi yhdistyksen johtokunnan jäsenenä vuosina 1993–2017 ja tiedot-
tajana vuodesta 1997. Hän kehitti yhdistyksen jäsentiedotteesta sisällöltään ja ulkoasul-
taan lehden tasoisen julkaisun. Myös verkkosivujen perustamisessa hänen työnsä on 
ollut merkittävää.

Tamara Porokara syntyi Helsingissä ylidiakoni Dimitri Silppulan ja hänen puolisonsa 
Ekaterinan esikoisena.

Nuoruudestaan saakka Tamara Porokara oli mukana kirkon venäjänkielisessä toimin-
nassa. Vuonna 1968 hän solmi avioliiton Viktor Porokaran kanssa. Yli 30 vuoden ajan 
hän tuki merkittävällä tavalla puolisoaan tämän työssä Itä- ja Keski-Uudenmaan papin 
tehtävässä.

Tamara Porokara teki elämäntyönsä paperiteollisuuden Venäjälle suuntautuvan myyn-
nin parissa. Hän perusti Metsä – Serla Oy:n myyntikonttorit Moskovaan ja Pietariin, sekä 
toimi Pietariin perustamansa myyntikonttorin johtajana aina eläkkeelle siirtymiseensä 
saakka.

Viime vuosina hän antoi monipuolisen ja merkittävän työpanoksen Venäläinen 
Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry :n toimintaan.

Huomionosoituksena ansioistaan Tamara Porokaralle myönnettiin Suomen Leijonan 
ritarikunnan ansioristi vuonna 2001, Pyhän Karitsan Ritarikunnan I luokan ritarimerkki 
vuonna 2007 ja Pyhittäjä Danilovin ritarimerkki vuonna 1990. 

Ollos iäti muistettu!

Anja Lindström

Tamara Porokara
21.2.1947 – 17.1.2017
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Joulu alkaa Lintulasta
kuoroon, sitten nuorisokuoroon ja lopulta 
kirkkokuoroon.
  -Me kiersimme palveluksissa ympäri Savoa. 
Yhden viikonlopun aikana olin laulamassa 
viidessä hautajaispalveluksessa.
Bassoa laulanut nuori mies kelpasi Jyrkiselle 
myös lukijaksi. Jännittävin hetki oli, kun Ilmari 
oli lukijana hetkipalveluksessa, joka radioitiin 
valtakunnanverkossa.

Sotilaat auttoivat nunnia

Heti ylioppilaskevään jälkeen Ilmari suoritti 
varusmiespalveluksensa Kontiorannassa Karjalan 
Jääkäripataljoonassa, joka myöhemmin muuttui 
Pohjois-Karjalan Prikaatiksi. Vielä varusmiehenä 
hän ei tiennyt, että tulisi tekemään elämän-
työnsä samassa paikassa.
Niin paljon sotilaselämä kuitenkin miellytti, 
että vuonna 1962 hän aloitti upseeriopinnot 
Kadettikoulussa. Kolme vuotta myöhemmin 
hän valmistui ja kauluksessa oli kaksi ruusu-
ketta. Nuoren luutnantin tie vei jälleen Pohjois-
Karjalaan, jossa hän siitä lähtien onkin asunut.
Kosketus Lintulan luostariin löytyi Joensuun 
ortodoksisen mieskuoron kautta. Kuoro perus-
tettiin vuonna 1961 ja siitä tuli välittömästi 
eräänlainen Lintulan ystävyyskuoro. Kuoron 
laulajat ja heidän puolisonsa auttoivat luostaria 
monilla eri tavoilla.

Joensuun ortodoksisella mieskuorolla on viiden 
vuosikymmenen ajan ollut perinteenä vierailla 
Lintulan luostarissa joulun alla. Yleensä vierailu 
ajoittuu joulua edeltävään sunnuntaihin eli 
Pyhien isien sunnuntaihin. Lähes aina mukana 
on ollut kontiolahtelainen Ilmari Suvinen, 77.
Poikkeuksiakin on ollut. Suvinen toimi pitkään 
Kontiolahden kirkon isännöitsijänä. Jos 
Kontiolahdella toimitettiin Pyhien isien sunnun-
taina liturgia, oli isännöitsijän luonnollisesti 
oltava paikalla, eikä matkalle ollut asiaa.
Yksi Lintulan vierailu jäi väliin myös siksi, että 
sankka pyry esti kaikkien muidenkin kuorolais-
ten matkan Heinäveden Palokkiin.
  -Minun jouluni alkaa Lintulasta, Suvinen kuiten-
kin sanoo.
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa mies-
kuoro laulaa liturgian. Sen jälkeen on vuorossa 
ruokailu, yleensä lohikeittoa. Suvisen mukaan 
tarjoilu on aina niin ylenpalttista, että luostaria 
monin tavoin taloudellisestikin auttanut mies-
kuoro on jäänyt reilusti saamapuolelle.

Laulu avasi ovet kirkkoon

Ilmari Suvinen syntyi maanviljelijäperhee-
seen Mantsinsaaressa Salmissa. Vaikka 
Mantsinsaaresta ei ollut siltaa mantereelle, 
siellä juuri ennen sotia asui noin 1750 
ihmistä kolmessa kylässä. Suvisen kotikylä oli 
Työmpäinen.
Suvisella ei ole Mantsinsaaresta muistikuvia kirk-
komatkoista, vaikka saarella olikin oma kirkko 
ja kolme tsasounaa. Sen hän kuitenkin muistaa, 
että kotona siunattiin ristinmerkillä kaikki aska-
reet. Leipä ei päässyt uuniin, jollei taikinassa ollut 
siihen piirrettyä ristiä.
  -Eikä kotiin tullut vierasta, joka ei ensimmäisenä 
olisi kumartanut ja tehnyt ristinmerkkiä suureen 
tsuppuun päin, hän muistelee.
Sotien jälkeen Suvisten perheen uudet asuinsijat 
löytyivät Pohjois-Savosta, ensin Suonenjoelta ja 
sittemmin Tervosta, jossa Ilmari kävi kansakou-
lunsa. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Suonenjoen luki-
osta vuonna 1961.
Kirkossa käynti ei Ilmaria kiinnostanut ennen 
kuin opettaja Väinö Jyrkinen huomasi pojan 
laulutaidot. Opettajan työnsä ohessa Jyrkinen 
toimi myös ortodoksisena kanttorina. Hän 
houkutteli kaunisäänisen Ilmarin ensin lapsi-

Ilmari Suvinen kotonaan Kontiolahden 
Nahkurintiellä.
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Suvisella oli upseerina ikioma valttikortti. 
Hän toi varusmiehiä Lintulaan korjaamaan 
vanhoja rakennuksia ja tekemään muita töitä, 
joihin joskus tarvittiin ammattimiehen taitoja. 
Ammattimiehiä löytyi varusmiehistä, jotka 
mielellään lähtivät vapaaehtoisina päivän 
komennuksille Lintulaan.
-  Eikä kestänyt kauan, kun pojat syksyllä nostivat 
luostarin perunat, Suvinen nauraa.
Karjalan Jääkäripataljoonan komentajana 
vuosina 1965-1968 oli Pentti Syrjä, jonka lupa 
talkootöihin luonnollisesti tarvittiin. Syrjä 
suhtautui Lintulan auttamiseen lämpimästi. 
Kenraalimajuri Syrjä jäi aikanaan eläkkeelle Savo-
Karjalan sotilasläänin komentajan tehtävistä.
Kävivätpä Lintulan nunnat igumenia Antoninan 
johdolla kerran 1970-luvulla tutustumassa varus-
kuntaan Kontiorannassa. Jossakin tilanteessa 
igumenian käteen tarttui rynnäkkökivääri ja 
kuva tästä päätyi valtakunnalliseen kuvalehteen.
-  Vähän pelkäsimme, että 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 Ystävät.
   Konkreettisen aloitteen yhdistyksen perusta-
misesta teki Viktor Hukkanen, mutta taustalla 
vaikutti myös esimerkiksi diplomaattina työs-

kennellyt entinen ammattiupseeri Olli Bergman.  
Bergman oli myös ortodoksipappi. Hän oli 
Lintulan luostarin rakennustoimikunnan jäsen 
vuosina 1965-1980.
Suvinen näyttää mustavalkoista kuvaa, joka 
on otettu yhdistyksen perustamiskokouksesta. 
Kuvassa on kahdeksan arvokkaan näköistä 
miestä. Laitimmaisena vasemmalla istuu kahdek-
sikon nuorin eli Suvinen itse. Kaikki muut kuvan 
miehistä ovat jo siirtyneet tuonilmaisiin.
Nuorimmasta tehtiin – kuinkas muuten – yhdis-
tyksen sihteeri. Pesti kesti useita vuosia. Suvinen 
muistelee, miten pöytäkirjat kirjoitettiin käsin 
mustakantiseen kirjaan.
-  Ainakin käsiala siinä kehittyi.
Suvisen mukaan kuoron silloinen johtaja Niilo 
Meriala ja Bergman asettivat tavoitteeksi, että 
luostariin rakennetaan kirkko laulamalla.
-  Kaunis ajatus, mutta ei se aivan onnistunut. 
Tarvittiin paljon muunkinlaista toimintaa, jotta 
rahaa kirkkoon ja muihin rakennuskohteisiin 
kyettiin hankkimaan.
Hän kiittelee erityisesti kuoron naisjaostoa, joka 
teki pyyteetöntä vapaaehtoistyötä. Naisjaosto 
muun muassa piti yllä ja hoiti luostarin kahviota. 
Erityisen aktiivinen alkuaikoina oli Martta 
Kerkkänen.
Viime vuosina Suvisen yhteydet luostariin 
ovat rajoittuneet mieskuoron joulun alla teke-
mään vierailuun. Mukaan matkalle hän aikoo 
jälleen mennä ensi joulukuussa Pyhien isien 
sunnuntaina.
Mauri Liukkonen

Lintulan Luostarin Ystävät -yhdistys perustettiin helmikuussa 1967. Kuvassa 
vasemmalta Ilmari Suvinen, Kosti Salpakari, Niilo Meriala, Viktor Hukkanen, 
Aleksanteri Lauronen, Yrjö Petsalo, Viljam Piiroinen ja Erkki Piiroinen.
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LUOSTARIN KUULUMISIA

VUOSIKOKOUS PORVOOSSA
Lintulan Luostarin Ystävät ry. piti 12.3. vuosikokouksen Porvoossa, jossa valittiin puheenjohtajana 
jatkamaan rovasti Viktor Porokara ja vapautuneelle johtokuntapaikalle Joensuun piispa Arseni. 

ISÄ HERMAN TOIMITTAA LINTULASSA
Arkkimandriitta Herman palasi takaisin Lintulan papiksi 1.4. pitkään jatkuneesta kuuliaisuustyöstä 
Kuopiosta.

LINTULAN LAPSET -TAIDEMYYNTINÄYTTELY CAFÉ SONCKISSA 4.-28.4.
Valamon taiteilijat on taiteilijoiden vapaa yhteenliittymä, joka perustettiin 2010-luvun alussa ideoi-
maan taiteellista ohjelmaa Uuden Valamon luostarin ja sen yhteydessä toimivan Valamon opiston 
tilaisuuksiin. 
Valamon taiteilijat järjestivät 4.-28.4. Kallion seurakunnan ja Aino Acktén kamarifestivaali ry:n kanssa 
taidekahvila Sonckin tiloissa taidemyyntinäyttelyn, johon liittyi monipuolinen oheisohjelmisto. Sekä 
taiteilijat että oheisohjelmiston tuottajat tekivät työnsä korvauksetta, ja näyttelyn koko tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä Lintulan luostarin tukemiseen. 
Näyttelyssä esiteltiin kuvataidetta grafiikasta ja valokuvista maalauksiin ja ikoneihin. 
Näytteillepanijoina oli laaja joukko suomalaisia monen polven eturivin taiteilijoita ja ikonimaala-
reita: Jukka Korkeila, Katarina Koskivaara-Ilmonen, Tiina Malinen, Elina Merenmies, Soili Mustapää, 
Antti Narmala, Saku Paasilahti, munkki Stefanos, Marjatta Tapiola, Emmi Tavela, Jesse Veijalainen, 
Leenamaaria Väinölä, Henry Wuorila-Stenberg ja Tea Åvall. 

LINTULAN ENTISEN NAVETAN PERUSKORJAUSHANKKEEN SUUNNITTELU KÄYNNISTYI
Lintulan vanhan kartanon pihapiirissä oleva, 1800-luvun puolivälissä rakennettu navetta on maakun-
takaavassa suojeltu kohde osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 
Luostarin sisaristo tahtoo säilyttää rakennuksen ja saada kunnostettua sen tarpeellisiksi toimitiloiksi. 
Navetta on huonossa kunnossa ja asetettu osin käyttökieltoon kantavien rakenteiden heikkouden 
takia. Lisävaurioiden estämiseksi on kantavia rakenteita väliaikaisesti tuettu. Tiloissa, jotka eivät ole 
käyttökiellossa, sijaitsevat mm. pyhiinvaeltajien wc-tilat. 
Navettarakennuksen kunnostustyöt aloitettiin vuosina 2013–2016 rakentamalla, osittain luostarin 
omin varoin ja osin ely-keskuksen rakennusperintöavustusten tuella, salaojat tarkistuskaivoineen, 
sade- ja pintavesien erillisviemäröinti sekä perustusten ulkopuolelle ajan vaatimusten mukainen 
routasuojaus. Luostari sai 22.3.2017 ely-keskukselta myönteisen avustuspäätöksen hakemaansa 
koko navettarakennuksen kunnostuksen suunnitteluun. Luostari valitsi 3.4.2017. korjaushankkeen 
suunnittelijat ja allekirjoitti suunnittelusopimukset. Kunnostustöiden alustava kustannusarvio on 2,5 
miljoonaa euroa.

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

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n talous perustuu suurimmaksi osaksi sen jäsenten maksamiin jäsen-
maksuihin ja jäsenmaksujen kannon yhteydessä tehtyihin lahjoituksiin. Jonkin verran tuloja kertyy 
myös yhdistyksen adressin myynnistä ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä järjestetyistä kahvituk-
sista ja Lintulan luostarin tuotteiden myynnistä.

Tilinpäätös vuodelta 2016 oli 1694,32 euroa ylijäämäinen.  Tuotot olivat 19605,68 euroa ja kulut 
varaston muutoksen jälkeen 17911,36 euroa. Jäsenmaksuista kertyi 6420 euroa ja jäsenten yhdis-
tykselle antamista lahjoituksista 11698,60 euroa.  Myyntituotot olivat 1484,50 euroa. Lintulan luos-
tarin Palokissa olon 70-vuotisjuhlassa esiintyi Uspenskin katedraalin mieskuoro, joka myös lauloi 
radioidussa liturgiassa. Kuorovierailu oli yhdistyksen lahja luostarille, jonka arvo oli 2040 euroa. 
Navettarakennuksen kunnostuksen suunnitteluun yhdistys lahjoitti luostarin toivomuksesta 12000 
euroa.

Jäsentiedotteen kulut olivat 2535,60 euroa. Muista kuluista pankin palvelumaksut ja postimaksut 
olivat 248,75 euroa, myyntituotteiden ostot 866,75 euroa ja toimistotarvikehankinnat 167,44 euroa.
Yhdistyksen varallisuus 31.12.2016 oli 6985,13 euroa.
 
Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2017 on laadittu edellisen vuoden talousarvion linjoja noudat-
taen. Talousarvion loppusumma on 17450 euroa (vuonna 2016 15505 euroa). Talousarviossa yhdistys 
varautuu lahjoittamaan luostarille 12000 euroa luostarin toivomaan tarkoitukseen. Luostarilla on 
monivuotisena projektina navettarakennuksen kunnostus uuteen käyttötarkoitukseen. 

Jäsenmaksut vuonna 2017 ovat: henkilövuosijäsen 15 euroa, yhteisövuosijäsen 50 euroa henkilöai-
naisjäsen 150 euroa ja yhteisöainaisjäsen 200 euroa.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 638 jäsentä.  Uusia jäseniä liittyi 22. Yhdistyksestä 
erosi 3 jäsentä korkean ikänsä vuoksi ja 8 jäsentä on kuollut. 

Yhdistys on vuosina 2005–2016 pystynyt avustamaan luostaria vähintään 10000 eurolla vuosittain. 
Luostari on määrittänyt kohteen, johon lahjoitusvarat on osoitettu. Tämän kaiken on tehnyt mahdol-
liseksi luostarin toiminnan tukemisessa pitkäjänteiseen työhön hyvin sitoutunut jäsenistö. 
Kiitän osaltani kaikkia päämäärätietoisesta toiminnasta luostarin hankkeiden toteutumisen hyväksi.

Anja Lindström
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n talouden- ja jäsenrekisterinhoitaja
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LUOSTARIN TEMPPELIJUHLA 4.6.
Juhlan aaton vigilia klo 18.00. Juhlapäivänä vedenpyhitys alkaa klo 8.00 ja sen jälkeen liturgia.

RISTISAATTO VALAMOSTA LINTULAAN 12.7.
Lähtö kävellen Valamosta klo 7.00 ja laivalla klo 10.00. Klo 12.00 rukouspalvelus Lintulan Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa, jonka jälkeen ruokailu ja noin klo 14.30 Akatistos Jumalanäidille kirkossa 
klo 14.30. Paluu Valamoon laivalla 17.00. 

PIISPA ARSENIN 60-VUOTISJUHLA 14.7.
Liturgia klo 8 ja kiitosrukouspalvelus klo 13.00, jonka jälkeen kahvitarjoilu. 
Mahdolliset muistamiset Lintulan tilille FI8650484710000204.

PYHITTÄJÄMARTTYYRI PARASKEVAN RISTISAATTO LINTULASSA 26.7. 
Ristisaatto alkaa klo 12.00 pääkirkosta. Pyhittäjämarttyyri Paraskevan tsasounassa 
toimitetaan vedenpyhitys. 

TALKOOT LINTULASSA 2.-3.9.
Lintulan ystävien perinteiset talkoot järjestetään tänä vuonna 2.–3.9. viikonvaihteena. Lauantaina 
valmistellaan juhlapaikka ja sunnuntaina se siivotaan juhlien jälkeen. Talkoisiin tarvitaan 4-5 hyvä-
kuntoista miestä teltan kasaukseen, pöytien kantamiseen, ruohon leikkuuseen ja apua yrttimaalle 
sekä puutarhaan. Sunnuntaina sama joukko purkaa kaiken paikoilleen ja siivoaa ympäristön. 
Sunnuntaina tarvitaan 6-7 hyväkuntoista naista/miestä juhlatarjoiluun ja paikkojen siivoamiseen. 
Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteeri Helena Kinkille 050-3526816 tai s-postitse: markku.kinkki@
kolumbus.fi.

LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT RY:N 50-VUOTISJUHLA 3.9. 
Liturgia klo 9.00. Päiväjuhla klo 13.00, joka juontaa näyttelijä Hannu-Pekka Björkman.
Juhlaohjelma:
Yhteislaulu: Taivaallinen kuningas. 
Avaussanat: Yhdistyksen puheenjohtaja, rovasti Viktor Porokara
Yhdistyksen historiikki: FM Anne Hokkinen
Joensuun mieskuoro esiintyy kanttori Aleksi Suikkasen johdolla.
Juhlapuhe: KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo
Oopperalaulaja Juha Moisio esiintyy säestäjänään pianotaiteilija Kirsti Huttunen
Tervehdykset
Yhteislaulu: Ehtooveisu
Muistamiset Lintulan luostarin ystävät ry:n tilille FI5410643000237219.

LÄHETTÄJÄ:
Lintulan Luostarin Ystävät ry Osoiterekisteri:
Anja Lindström
Kartanontie 25 B 18, 04410 Järvenpää
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Economy PPFinlande
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