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Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin matkamuistomyymälän myytävien tuotteiden valikoima 
on muuttunut ja kehittynyt vuosien saatossa. Yhdeksi merkittäväksi tuoteryhmäksi ovat muodos-
tuneet yrttituotteet, joista menekiltään suurimpia ovat yrttiteet ja -suola. Kasveista, niin viljellyistä 
kuin villiyrteistä jalostetut tuotteet sopivat hyvin luostarin myymälän tuotevalikoimaan ja arvomaail-
maan. Ne tekevät hyvin kauppansa myös messuilla ja muissa myyntitilaisuuksissa.

Viime vuonna ystäväyhdistyksemme tuki merkittävällä summalla yrttikuivurin hankintaa luostariin. 
Osaltaan se mahdollistaa tuotannon kasvattamisen ja kehittämisen. Sitä kautta me luostarin ystävät 
olemme yhteisellä panoksella tukemassa Pyhän Kolminaisuuden luostarin toimintaa ja taloutta.

Menneenä vuonna olemme Jumalan avulla saaneet parannettua yhdistyksemme toiminnan tuottoa 
ja näkyvyyttä, kuten tästä lehdestä löytyvä talouskatsaus paljastaa. Hyvä tulos innoittaa ja velvoit-
taa meitä uusiin toimiin ja haastaa edelleen parantamaan ja laajentamaan toimintaamme. Lintulan 
Pyhän Kolminaisuuden luostari on kaikille ystäväyhdistyksen jäsenille rakas, tuttu ja hengellisiä 
voimia antava. Tavoitteemme on tehdä se tutuksi entistä suuremmalle joukolle.

Jokainen meistä voi omassa elämänpiirissään välittää tietoa Lintulasta, löytää uusia jäseniä yhdis-
tykseemme ja järjestää pieniä tukitilaisuuksia tai käydä talkoissa luostarissa. Pyhän Kolminaisuuden 
luostari on hyvä kesän pyhiinvaellus- ja retkikohde. Heinäkuussa järjestettävä lyhyt yrttikurssi voi 
antaa kipinän alkaa harrastaa yrttiviljelyä tai villiyrttien keräilyä.

Suokoon Jumala, että tämän vuoden kesä olisi Lintulassa vierailevia ja siellä talkootyössä uurastavia 
hengellisesti vahvistava ja ravitseva kesä, mutta myös satoisa yrttikesä. 

Metropoliitta Arseni
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LINTULAN LIPSTIKKA
JA MUUTA ETEERISTÄ

Kaikkea ei tarvitse ennustaa, ei kesän tuloa, ei 
sitä, miten yrttitalkoolaiset ilmestyvät Lintulan 
luostarin pihateille ja pientareille kuten niin 
monena suvena ovat liinapäisinä ilmestyneet. He 
kantavat koreissaan ruusunlehtiä, kehäkukkia tai 
työntävät laidoitettuja, kukkuraisia kottikärryjä, 
jotka nekin kipataan omiin läjäyksiinsä Yrttitalon 
kuivaamon varastolla. Mesiangervoa, siankärsä-
möä, pihasauniota, maitohorsmaa, mustaheru-
kan lehtiä, naapurin pellolta puna-apilaa.

Ruusuntuoksuinen työnäky peittää sormen-
päiden hiertymät ja selän kipeymät, mutta se 
ei pysty kätkemään kuvaa hidastetusta ajasta. 
Luostarin aika kulkee toisella tavalla, kuin se aika, 
mitä kello ranteessa tikuttaa.

Entisen, jänisten nirhaaman omenatarhan 
sijoilla, kirkon ja kahvion välissä, on luostarin 
yrttitarha. Yrtit eivät ole vaativia maaperän 
suhteen, mutta lämmölle ja valolle ne ovat 
ahneita. Eteläisellä rinnepellolla yrteiltä, niiltä 
15 – 20 lajilta, ei yksikään valonpisara jää kerää-
mättä. Vilukkaimpia, kuten basilikaa, kasvatetaan 
lasien suojissa. Valo läsnä, kylmä loitolla. Miten 
tahansa, lopputulemana on ylivertainen, pitkien 
valopäivien tihentämä aromi.

Yrttitalolle mentäessä ei voi olla huomaamatta 
järkälemäistä maakiveä, joka kaivettiin esiin 
navetan perustuksia vahvistettaessa. Igumenia 
Mikaela määritteli sille uuden paikan. Ja kiven 
ympärillä myös vuohenputki, vanha luostari-
kasvi, alkoi viihtyä. Yksi yrttitalkoolaisista, puutar-
huri Teija Kettunen tuntee pyhien läsnäolon 
kiveä sivuuttaessaan. 

Lintulassa loppui maatalous, lampaistakin 

luovuttiin, keskityttiin yrtteihin. Yrittituotannosta 
vastaava nunna Nektaria aloitti niiden syste-
maattisen viljelyn 90-luvun lopussa. Lintulan 
luostarissakaan se ei ollut täysin uusi avaus. 
Lintulan luostarin syntysijoilla Kivennavalla, 
kuten kaikkialla Kannaksella, luontokasvien 
käyttö oli hyvinkin tunnettua ja taidettua.

Tuotanto laajeni, yrttivalikoima laveni. 
Ratkaiseva käänne oli tuotantotilojen valmis-
tuminen kuivaamista ja jatkojalostusta varten. 
Viidentoista vuoden aikana luotiin reseptiikka, 
jonka avulla kehitettiin kolme erilaista yrttiteetä: 
Juhlatee, Paastotee ja Iltatee. Ne luotiin palvele-
maan kirkkovuoden kiertoa ja päivän rytmiä.

Tämä ehkä on hyvä tietää, sillä tuskin hurjinkaan 
tee-entusiasti pystyy kielen kärjellään kaikkia 
sävyjä analysoimaan. Teija Kettunen avittaa:

Juhlatee: Karjalanminttu (se pehmeä, pyöreä ja 
makea) , Varvaran minttu, siankärsämö, poimu-
lehti, nokkonen, anisiiso, ruiskukka, ruusun terä-
lehtiä, kehäkukka ja puna-apila.

Paastotee: mustaherukka, koivunlehti, anisiiso, 
iisoppi, mesiangervo, ruiskukka, kultapiisku.

Iltatee: sitruunamelissa, kamomilla, pihasaunio, 
laventeli, maitohorsma, erilaisia minttuja, ruusun 
terälehtiä.

Vuosituhantisten yrttien käyttömahdollisuudet 
ovat rajattomat, mutta yrttivalikoimaa on sitten-
kin pidettävä suppeana, suhteessa resursseihin. 
Talkoolaisten rooli on keskeinen, luonnonkas-
vien kerääminen jatkuu alkukeväästä syksyyn ja 
kaiken tulee vielä tapahtua sillä parhaalla ajalla. 

Vuosituhantiset yrtit ja luostarit ovat toimiva käyttöliittymä.
Lintulassa se tiedetään erityisen hyvin.
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Nokkosista ja vuodenputkista voidaan kerätä 
useampikin sato. Lintulan lipstikka ei sekään tule 
yhdellä kerralla sadotetuksi.

Vaikka reseptiikka on olemassa, sitä varioidaan 
aina sadon mukaisesti. Keskeisenä kuitenkin 
säilyy harmonian säilyttäminen ainesosien 
välillä. Laatu tarkoittaa hyvän makuisuutta, 
esteettistä kauneutta ja toivottavaa terveydel-
listä vaikutusta.

Lintulan suosikkituote on alusta lähtien ollut 
yrttisuola, sekoelma merisuolaa, vuohenput-
kea, persiljaa, basilikaa, oreganoa, lipstikkaa ja 
ruohosipulia. Jalkakylpy on kokonaisvaltainen 
hoitomuoto, ei vain kiukutteleville kintuille 
tarkoitettu.

Uusin tuote on viherjauhe, vuodenputkesta ja 
lehtikaalista tehty ainesosa keittoihin, patoihin, 
leivonnaisiin ja, päivän trendeihin sopivasti, 
smootheihin.

Tuotanto on kasvanut orgaanisesti. Uusia kasveja 
kokeillaan, vanhoja hoivataan. Ihmiset ovat myös 
lahjoittaneet taimia, Athokselta on esimerkiksin 

tuotu minttua. Nunna Varvara sai aikoinaan 
sukulaisiltaan taimenen ja sen jälkikasvuisuus 
tunnetaan nyt Varvaran minttuna.

Välillä tuotantoa saatettiin pyörittää poikke-
uksellisella ripeydellä kysynnän takia. Päivällä 
kerätyt ainekset kuivattaan yön yli, aamulla satsi 
jauhettaan ja pakataan. Päivällä 30 gramman 
teepaketit olivat jo myynnissä. Säilyvyyden 
vuoksi hoppuun ei ole tarvetta, eteeriset yrtit 
säilyvät voimansa 3-5 vuotta, mutta niin pitkiin 
myyntiaikoihin ei Lintulassa edelleenkään ole 
tarve varautua. 

Lintulan yrttitarhan jättikivi muistuttaa Teija 
Kettusta ankarassa asketismissa erakkomajas-
saan eläneestä pyhittäjä Serafim Sarovilaisesta 
(1759 – 1883). Muistuttaa siitä, miten Serafimin 
on kerrottu jossain vaiheessa eläneen pelkillä 
vuohenputkilla, noilla kevään ensimmäisillä 
nousijoilla, tuoreen porkkanan makuisilla 
kasveilla. Ja miten Serafim kilvoitteli maakivellä 
istuen Sarvoka-joen varrella. 

Risto Lindstedt

Teija Kettunen ahkeroi Lintulan yrttimaalla.
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IKONIT KERTOVAT

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkon altta-
rin itäpäätyä hallitseva pyhäinkuva on japa-
nilaissyntyisen Petros Sasakin vuonna 1972 
maalaama Jumalanäidin Ennusmerkki ikoni. 
Sen lisäksi kirkkosalin eteläseinää koristaa 
vaaleaa puuta olevassa kiotassa eli ikonikaapissa 
samanaiheinen 1800-luvun puoliväliin ajoittuva 
pyhäinkuva. Petros Sasakin maalaama ikoni 
on tiettävästi kooltaan Suomen suurin. Se on 
maalattu kolmelle 3 cm paksulle lastulevypoh-
jalle ja on kokonaisuutena kooltaan 3 x 3 metriä. 
Keskimmäinen kolmesta levystä on 3 x 1,20 
metriä ja molemmat sivulaudat 3 x 0,90 cm.

Pienempi, kirkkosaliin sijoitettu Jumalanäidin 
Ennusmerkki ikoni on kooltaan vain 28,5 x 
24,5 cm ja paksuudeltaan 3 cm. Lehmuspuisen 
ikonilaudan päissä on suorat tukikiilat. Ikonin 
taustaan on liimattu puoli senttimetriä paksu 
sypressipuinen levy, jonka tarkoitus oli alkuaan 
antaa ikoniin väkevä havupuun tuoksu. Ajan 
oloon tuoksu kuitenkin on laimennut ja nyt se 
on tunnistettavissa vain läheltä haistamalla. 
Alkuaan jollekin luostarin sisarelle kuuluneen 
ikonin kiotakaapin on valmistanut todennäköi-
sesti igumenia Antoninan veli Josef Heinzmann. 
Ikoni on ollut ns. perheikoni koska sen vasem-
paan kehykseen on maalattu pyhät ylienkeli 
Mikael ja marttyyri Dareia sekä oikealle puolelle 
pyhät Nikolaos ja marttyyri Vera.

Ikonityyppi tunnetaan Ennusmerkki -nimen 
lisäksi myös nimillä ”Orantti” ja ”Znamenie”. 
Orantti-nimitys tulee kreikankielen sanasta oran-
tis, mikä tarkoittaa sanamukaisesti ”rukoileva”, ja 
kertoo ikonin esittävän rukoilevaa Jumalanäitiä. 
Slaavinkielinen nimi Znamenie juontuu puoles-
taan merkkiä tarkoittavasta znamja -sanasta ja 
se viittaa profeetta Jesajan ennustukseen: ”Sen 
tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee 
raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle 
nimen Immanuel.” (Jes. 7:14)

Ikonityyppi on vanhin tunnettu Jumalanäidin 
kuvaus. Kohotetuin käsin rukoileva Neitsyt Maria 
on kuvattu moniin varhaiskristillisten katakom-
bien freskoihin ja useisiin sakraaliesineisiin. 
Jumalanäidin Ennusmerkki ikonia on olemassa 
kahta eri tyyppiä ja ne kumpikin löytyvät 
Lintulan kirkosta. Sasakin maalaamassa ikonissa 
Kristus on kuvattu Jumalanäidin rintaan mandor-
lan eli valokehän sisälle. Mandorlan kehät kuvaa-
vat taivasta ja iankaikkisuutta, mutta ne voidaan 
tulkita kuvaavan myös Neitsyt Marian kohtua. 
Pienemmässä ja vanhemmassa ikonissa Kristus 
on kuvattu ilman valokehää aivan kuin roomalai-
sessa Cimitero Maggiore katakombin freskossa.
 

Metropoliitta Arseni

JUMALANÄIDIN ENNUSMERKKI IKONI
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HENGELLISTÄ OPETUSTA

Sanapari luostarin puutarha on klassinen 
käsite, joskus jopa kliseiseksi koettu. Ihminen 
asetettiin muinoin paratiisin puutarhuriksi, 
viljelemään ja varjelemaan Jumalan luomistyön 
tuloksia. Lankeemus, kapina Jumalan hyvää 
tahtoa vastaan johti karkotukseen paratiisista. 
Ja siitä lähtien ihminen on kaivannut paratiisin 
autuutta, onnea ja iloa. Tuo kaipaus on pukeu-
tunut rukoukseksi: Armollinen, armahda minua 
langennutta. 

Luostareiden elämään usein kuuluu puutarha-
viljelys, erityisesti yrttien, hyötykasvien viljelys. 
Kyse on paitsi tarpeellisen elannon ja toimeentu-
lon hankkimisesta, myös syvässä merkityksessä 
pyrkimyksestä Jumalan ihmiselle antamasta 
tehtävästä viljellä ja varjella maanpäällistä hyvää 
sekä sielun pelastusta. Voimme puhua hengelli-
sestä yrttitarhasta.

Kristuksen ylösnousemuksen ensimmäiset todis-
tajat olivat mirhantuojat naiset, yrttienkantajat 
vaimot, kuten näiden pyhien naisten nimitys 
joskus on suomennettu. He suorittivat tuiki 
tarpeellista rakkaudenpalvelusta halutessaan 
täydentää juutalaisen tavan mukaan toteutettua 
Jeesuksen hautausta, joka oli kiireessä jäänyt 
loppuun saattamatta.

Yrttienkantajat olivat uskollisia kutsumuksel-
leen. Uskollisuuteen ja uutteruuteen kutsutaan 
myös tämän päivän kristittyjä. Yrttiviljelyllä 
tarkoitetaan yleensä nimenomaan hyötykas-
vien viljelystä. Meidänkin tulee etsiä sitä, mikä 
anomusektenian sanoin on hyvää ja hyödyllistä, 
eli hyvyyttä ja menestystä sieluillemme.

Pyhän ja suuren paaston päättyessä kuuden-
nen paastoviikon perjantai-iltana laulamme: 
Saatuamme päätökseen sieluja hyödyttävän 
neljänkymmenen päivän paaston huuta-
kaamme: Siunattu on hän, joka tulee Herran 
nimessä, Israelin kuningas.

Rukous ja paasto ovat kirkon meille antamia 
keinoja hengellisten hyveitten ja parannuksen 
saavuttamiseen. Luostarissa elävät ja luostarissa 

talkoolaisina tai pyhiinvaeltajina käyvät kokevat 
tämän elävästi päivästä päivään. 

Tätä hengellisen yrttitarhan viljelystä ja sen 
annista nauttimista voidaan pukea sanoiksi 
monin eri tavoin. Kauniin esimerkin tästä 
antaa arkkimandriitta Sofroni Saharov kirjas-
saan Hengestä ja elämästä kertoessaan erään 
Athosvuoren vaeltajan esittäneen usealle ohjaa-
javanhukselle kysymyksen: ”Mikä on kaikkein 
tärkeintä elämässämme?” Joka kerta hän sai 
vastauksen: ”Se on jumalallinen rakkaus, että 
rakastamme Jumalaa ja rakastamme lähimmäi-
siämme.” Mies sanoi: Ei minussa ole rakkautta, ei 
rukousta kohtaan, ei Jumalaa eikä toisia ihmisiä 
kohtaan. Mitä tehdä?” Ja sitten hän itsekseen 
päätti: ”Minäpä toimin ikään kuin tämä rakkaus 
vaikuttaisi minussa.” Kun kolmekymmentä vuotta 
oli kulunut, Pyhä Henki antoi hänelle rakkauden 
armon. 

Ihmisen syvimmän tarpeen voi täyttää vain se, 
että Jumala antaa itsensä ja elämänsä ja kutsuu 
meitä osallisuuteen. Hän antaa elämänsä ja 
olemassaolonsa meille joka päivä. Niinpä mekin 
olemme ja voimme jakaa olemassaolomme 
toisen ja toisten kanssa. Näin kristinusko ja 
sen hengelliset yrttitarhat, luostarit kutsuvat 
meitä alati uudistuvaan elämään, kohti valoisia 
tulevaisuudennäkymiä. 

Arkkimandriitta Andreas

HENGELLINEN YRTTITARHA
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Anja Lindström tarttuu tekemään. Kirkko on 
elämän voiman lähde.
Anjalle kirkossa on kaksi tärkeää paikkaa.
- Yksi on Järvenpään Jumalansynnyttäjän 
Kazanilaisen ikonin kirkko ja toinen Lintulan luos-
tari. Molemmissa hän on tehnyt osansa yhteisön 
hyväksi. 
- Minulla on aina ollut tarve toimia. Ehkä se 
juontuu lapsuusperheestäni, jossa olin iäkkäiden 
vanhempien kolmesta lapsesta vanhin. Jouduin 
ottamaan paljon vastuuta. 
Tänä päivänä vastuu on hänelle luonnollinen 
ihmisen osa. 
- Ei vain auta puhua, täytyy tehdä. Kaikki mitä 
Jumalalta saamme on armoa. Olen elämästäni 
Jumalalle ikuisesti kiitollinen. 
Anja kertoo henkilökohtaisesta tragediastaan. 
- Olin silloin 20 vuotias. Olin ajatellut yhden illan 
ratkaisujen illaksi. En nähnyt enää mitään toivoa 
elämässäni.
- Lähdin toteuttamaan aikeeni. Kävelin Helsingin 
keskustassa kunnes tulin Uspenskin katedraalin 
luo. Näin sen sisällä valoa ja astuin sisään. 
Katedraalissa oli kirkkoslaavin kielinen vigilia. 
Tunnelma kosketti. 
- Tunsin olevani elämässäni täysin yksin ja kuiten-
kin juuri siellä jumalanpalveluksessa koin valta-
van, ihmeellisen rauhan. Jumala oli kanssani. 

Voimakas kokemus vei nuoren naisen ortodoksi-
sen kirkon yhteyteen.
- Seitsemän vuotta kävin jumalanpalveluksissa, 
tutkin traditiota, luin paljon. 
Vasta aviomies avasi lopullisesti oven kirkkoon. 
- Hänen kehotuksestaan sain lopullisen puhdin 
kääntyä seurakunnan puoleen. 

Rippi- isäksi Jumala johdatti isä Tapani Revon 
ja kummiksi Paula Konosen, joka myöhemmin 
nunna Pelagiana kilvoitteli Lintulan luostarissa. 
- Sain erinomaiset hengelliset vanhemmat. 
Molemmat ottivat asiani vakavasti. He teroittivat 
sitä kuinka elämää muuttavasta asiasta kirkkoyh-
teydessä on kyse. 
Ja vakavasti on Anja kaiken ottanut. Hän viittaa 
puheessaan Efesolaiskirjeen kohtaan 2:10. 
“Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen 
Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä 
tekoja, joita tekemään Jumala on meidät 
tarkoittanut.”
- Usko antaa minulle voimaa. Muistan aina sen 
mitä Jumala on minulle antanut. Tiedän mitä 
tarkoittaa hätä ja ahdistus ilman ratkaisuja. 
Anja kuvaa tilannetta vertauksella, jossa seisot 
paikassa, jossa pysyt pystyssä vain yhdellä jalalla. 
Kaikki muu maa on hävinnyt ympäriltäsi. Turvaa 
ei löydy mistään. 
Itse hän sai sen syvästi traditiossaan elävästä 
kirkosta. 
- Ortodoksisessa kirkossa jumalanpalvelus on 
aina samanlainen. Kaikki on jo vuosituhansia 
tapahtnut tässä ja nyt. 
Tämän on Anja saanut kokea myös Lintulan 
luostarissa. Jos oma kummi on viitoittanut tien 
luostariin, on siinä osansa myös rovasti Viktor 
Porokaralla. 
- Hengellisten vanhempieni siirryttyä ajasta ikui-
suuteen koin jonkin aikaa oloni yksinäiseksi. Isä 
Viktorista löysin vihdoin pitkän etsinnän jälkeen 
itselleni uuden rippi-isän. 

Viktor Porokara toimi Lintulan ystävissä ja järjesti 
vuosittain talkoomatkoja luostariin. Anjalle tuli 
niistä vuotuinen tapa. 
Ja myös siellä puuhakas nainen tarttui toimeen. 
- Aiemmin Lintulassa oli vielä lampaita. Yksi 

KIRKON KAKSI KANTAVAA HAARAA
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tehtävistäni oli lampolan karsinoiden lannan 
luominen. Välillä niitin pellon pientareita, joskus 
kitkin kasvimaata, välillä tyhjensin talkoolaisten 
talon alustaa tai kävin mattopyykillä. 
Vuodesta 1998 nyt jo kirjanpitopäällikön työs-
tään eläkkeellä oleva Anja, on hoitanut Lintulan 
ystävien kirjanpitoa. 
Kaiken tekemisen keskellä malttoi hän joskus 
ottaa hetken vain itselleen. 

- Talkoomatkat ovat aina kesäkuun toisena 
viikonloppuna. Kesä on silloin ihana, nuori. 
Anja kertoo aikaisista aamuista, jolloin hän heräsi 
jo ennen aamun palvelusta. 
- Hipsin järven rantaan. Olin täysin yksin, ketään 
ei ollut vielä missään. Toivoin kuulevani Lintulan 
käen kukkuvan. 
- Tuntui, että juuri silloin kirkko on kirkon sisällä. 
On vain luostari ja sitä ympäröivä luonto jonka 
omaan palveluksen osallistunut sillä hetkellä. 
Kaikki limittyivät kaikkeen. 
Lintulassa Anja kertoo saaneensa huolenpitoa, 
josta yhtenä esimerkkinä myös edesmenneelle 
aviomiehelle toimitettu 40. päivän panihida. 
- Vainajien muistelupöytä oli täynnä tuohuksia, 
suuri joukko ihmisiä oli jakamassa rukousta 
kanssani. 

- Miten paljon Lintula on antanut minulle, kaik-
kea sellaista yltäkylläistä mitä en ole osannut 
koskaan odottaa, pohtii Anja kiitollisena. 
Joskin muilta saatua kiitosta on joskus vaikea 
ottaa vastaan. Tekevä ihminen sanoo mieluim-
min olevansa näkymätön tekijä kuin tekemätön 
näkijä. 
Mutta tekeväinenkin ihminen pysähtyy Jumalan 
edessä.
- Olen syvästi kokenut rukouksen parantavan 
voiman. Sen kautta kaunatkin kuoriutuvat ja 
sielu saa levon. 
Anja muistuttaa siitä kuinka myös yhteisön 
puolesta rukoileminen on tärkeää. 
- Rukoilen, että Jumala johdattaisi Lintulaan 
nuoria sisaria. 
Talkoomatkan tehtävät voisivat olla siihenkin 
hyvä sysäys. 
- Ehkä ortodoksiäidit voisivat mennä Lintulaan 
talkoisiin tyttäriensä kanssa. Yhdessä tekeminen 
voisi tässäkin kantaa rukouksen luo. 
Ajatuksen äärellä on kuitenkin antauduttava. 
- Ketään ei luostariin käsketä, ei tekemään tai 
taistelemaan. On vain luotettava Jumalan johda-
tukseen, sanoo Anja Lindström.
Sen hän jos kuka tietää. Kirkko antaa elämän.

Mari Vainio
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LUOSTARIN KUULUMISIA

Lokakuun kirjamessut

Lintulan luostari osallistui lokakuussa sekä Turun kirjamessuille että perinteiseen tapaan myös 
Helsingin kirjamessuille. Luostarista oli tapahtumassa mukana matkamuistomyymälästä vastaava 
äiti Nektaria apunaan paikallisia talkoolaisia. Parhaiten kauppansa kirjamessuilla tekivät ei suinkaan 
kirjat, vaan yrttituotteet ja tuohukset.

Äiti Ksenia Lintula tilaisuudessa

Joensuun Lintulan ystävät järjestivät kymmenes helmikuuta toimitetun liturgian jälkeen seurakun-
tasalissa ruokailun, myyjäiset ja arpajaiset, joidenka tuotto meni Lintulan Luostarin Ystävät ry:n tilille. 
Salintäyden kuulijoita keränneessä tilaisuudessa äiti Ksenia kertoi luostarin kuulumisia.

Uusi kuuliaisuussisar

Viime vuoden alusta kokelaaksi luostariin tullut sisar Julia otettiin suuren paasto alussa 
kuuliaisuussisareksi.

Matkailuyhteistyötä

Puijo-laiva, Marjamäen pappila Heinäveden kirkonkylästä ja Lintula luostari, ovat rakentamasta 
Heinävedellä kolmen yrittäjän yhteistyötä laivalla luostarin kautta pappilaan hankkeena. Luostarin 
osalta matkailuhankkeessa on tarkoituksena opastaa matkailijoille luostarin kirkko, vaeltaa rukous-
polku ja tarjota päätteeksi yrttisämpylä ja -juoma.

Uusia julkaisuja

Tuorein luostarin julkaisema kirja on äiti Ksenian venäjänkielestä kääntämä ”Arkkimandriitta Sofroni 
Saharovin hengellisiä keskusteluja”. Sen lisäksi luostarissa on jo myynnissä vuoden 2020 kuvitettu 
seinäkalenteri. Molempia voi ostaa tai tilata Lintulan matkamuistomyymälästä tai hankkia luostarin 
verkkokaupasta: www.lintulanluostari.fi/kauppa

LAHJOITA TAI TEE TESTAMENTTI

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on aatteel-
lisesti ja taloudellisesti tukea Lintulan luostaria Heinäveden Palokissa. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää juhlia, arpajaisia ja keräyksiä asianomaisella luvalla, 
harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
Hyvä Lintulan ystävä, oletko ajatellut että Sinulla on mahdollisuus auttaa yhdistystä 
tavoitteidensa toteuttamisessa vaikkapa ohjaamalla merkkipäivästäsi kertyvät lahjavarat 
yhdistyksen tilille tai tehdä testamentti joko yhdistykselle tai suoraan luostarille. 
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TALOUSKATSAUS

Toiminnan vahva johtaminen näkyy myös talouden kasvuna

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n talous perustuu suurimmaksi osaksi (n.70 %) sen jäsenten maksamien 
jäsenmaksujen ja jäsenmaksujen kannon yhteydessä antamien lahjoitusten varaan. Lintula -tapah-
tumien, myyjäisten ja kirkkokahvien tuotosta ja yhdistyksen adressin myynnistä kertyy noin 30 % 
tuloista. 

Puheenjohtajan metropoliitta Arsenin ja luostarin edustajien toiminta Lintula -tapahtumissa on 
kasvattanut sekä tapahtumien että niihin osallistuneiden määrää ja siten myös tapahtumien tuot-
toja.  Myös adressien tehostunut myynti on tuottanut tulosta. Muutos tuloksellisuuteen on hätkäh-
dyttävä. Muut kuin jäsenmaksu- ja lahjoitustulot lähes kymmenkertaistuivat: vuonna 2018 ne olivat 
9314,50 € ja vuonna 2017 vain 1073,45 €. Jäsenmaksutulot ovat myös kasvaneet huomattavasti edel-
liseen vuoteen verrattuna.

Tilinpäätös vuodelta 2018 on 5882,10 € ylijäämäinen. Jäsenmaksuista on kertynyt 8540 € (vuonna 
2017 6490 €) ja jäsenten yhdistykselle antamista lahjoituksista 12872,93 €.  Myyntituotot ovat 
9314,50 €. Yhdistys on lahjoittanut 17000 € yrttikuivurin hankintaan luostarin toivomuksen mukai-
sesti ja muuhun tarkoitukseen 2609,65 €.

Jäsentiedotteen kulut ovat 3483, 82 €. Muista kuluista ovat ostot 984,80 € pankin palvelumaksut ja 
postimaksut 208,39 €, huomionosoitukset 30 € ja toimistotarvikehankinnat 65,44 €. 
Yhdistyksen varallisuus 31.12.2018 on 16285,20 €.
 
Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019 on laadittu edellisen vuoden talousarvion linjoja noudat-
taen. Talousarvion loppusumma on 25360 € (20950 € vuonna 2018). Talousarviossa yhdistys varau-
tuu lahjoittamaan luostarille 18000 € luostarin toivomuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Jäsenmaksut vuonna 2019: henkilövuosijäsen 20 €, yhteisöjen vuosijäsen 60 € henkilöainaisjäsen 
200 € ja yhteisöjen ainaisjäsen 300 €.

Yhdistyksen jäsenmäärä on vuoden 2018 lopussa 626 jäsentä, joista henkilöjäseniä 585. Uusia jäse-
niä on liittynyt 31. Yhdistyksestä on eronnut 5 jäsentä korkean ikänsä vuoksi ja 19 jäsentä on kuollut. 

Vuosina 2005–2018 yhdistys on pystynyt avustamaan luostaria vähintään 10000 eurolla vuosittain. 
Kertynyt tuki tältä ajalta on yhteensä 243 628,67 €, ja luostari on määrittänyt kohteen, johon lahjoi-
tusvarat on vuosittain osoitettu. Tähän saavutukseen pystyy vain pitkäjänteiseen työhön luostarin 
tukemiseksi sitoutunut jäsenistö. 

Erityisen ilahduttava on toimintaa kuukausittain tukevien osuus. Heitä on seitsemän ja heidän osuu-
tensa kertyneistä lahjoituksista on 2700 euroa. Säännöllinen ja jatkuva tuki vakauttaa yhdistyksen 
taloutta.

Kiitän osaltani kaikkia päämäärätietoisesta toiminnasta luostarin hankkeiden toteutumisen hyväksi.

Anja Lindström
talouden - ja jäsenrekisterinhoitaja
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TULEVAT TAPAHTUMAT

Lähettäjä
Lintulan Luostarin Ystävät ry Osoiterekisteri:
Anja Lindström
Kartanontie 25 B 18, 04410 Järvenpää

Economy PPFinlande
Posti Oy
119775
Posti Green

Tukitapahtuma Jyväskylässä
Jyväskylän ortodoksisen kirkon seurakuntasa-
lissa on 26.5. Lintulan Luostarin Ystävien ry:n 
tilaisuus heti liturgian jälkeen. Mukana ovat 
metropoliitta Arseni ja äiti Ksenia. Ruokailusta, 
myyjäisistä ja arpajaisista kertyneet varat ohja-
taan Lintulan hyväksi.

Lintulan ystävien talkoopäivä
Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää talkoo-
matkan luostariin 7.-9. kesäkuuta 2019. Luostari 
tarjoaa talkoolaisille ylläpidon. Talkoisiin 
mahtuu kaikkiaan 17 sitovasti ilmoittautuvaa 
osallistujaa. Lähtö perjantaina 7. kesäkuuta 
klo 15.00 Helsingistä Kiasman bussipysäkiltä 
tai Järvenpään ortodoksisen kirkon edestä 
(Kartanontie 45) klo 16.00. Yöpymiseen on varat-
tava omat liinavaatteet. Matkan hinta on 100 
euroa/henkilö.
Ilmoittautuminen Anja Lindströmille puh: 
040-7414577 tai s-postitse: anja.lindstrom@
outlook.com. Maksu matkasta tulee suorittaa 
31.5. mennessä Lintulan Luostarin Ystävät ry:n 
tilille FI54106430002372. Sen jälkeisistä peruu-
tuksista ei suoriteta takaisinmaksua.

Luostarin temppelijuhla 8.–9. 6.
Juhlan aaton vigilia klo 17.00. Juhlapäivänä 
vedenpyhitys alkaa klo 8.00 ja sen jälkeen 
liturgia.

Ristisaatto Valamosta Lintulaan 11.7.
Lähtö kävellen Valamosta klo 7.30 ja laivalla klo 
10.00. Laivapaikat varattava etukäteen Valamon 
myyntipalvelusta. Klo 13.00 Rukoushetki Lintulan 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja sen jälkeen 
mahdollisuus ruokailuun. Klo 14.30 Akatistos 
Jumalanäidille kirkossa. Paluu Valamoon laivalla 
klo 17.00.

Pyhittäjämarttyyri Paraskevan ristisaatto 
Lintulassa 26.7.
Ristisaatto alkaa klo 12.00 pääkirkosta. 
Pyhittäjämarttyyri Paraskevan tsasounassa toimi-
tetaan vedenpyhitys, paluu luostariin tapahtuu 
hautausmaan kautta. Sen jälkeen luostari tarjoaa 
kahvit. 

Talkoisiin Lintulaan
Lintulan luostari ottaa tarpeittensa mukaan eri 
alojen taitajia talkootyöhön. Ilmoittautumiset 
igumenia Mikaelalle puh. 044 2091476 tai 
s-postilla: igumenia.mikaela@ort.fi.

Erityisopastuksia
Tuohukset tutuksi -opastukset, joissa tutus-
tutaan kynttilätehtaaseen ja tuohusten 
valmistukseen järjestetään 25.6 ja 23.7. klo 
13.00. Opastusmaksu on 4 euroa. Paraskevan 
tsasouna -opastus järjestetään 4.7. klo 13.00. 
Opastusmaksu on 8 euroa. Lisäksi luostarin 
kirkkoa opastetaan yksittäisille matkailijoille 2. 
ja 9. heinäkuuta klo 13.00 alkaen kolmen euron 
opastusmaksulla.

Yrttikurssi
Luostarissa järjestetään 27.6. sekä 25.7. miniyrt-
tikurssi. Kumpanakin päivänä klo 12.00 alkavan 
kurssin ohjelmaan kuuluu yrttien keräystä, kuiva-
usta ja teehetki. Mukaan kurssilta saa yrttipake-
tin. Kurssin hinta on 25 euroa.


