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LEVON JA TOIMINNAN TALVI

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari hiljenee talveksi ja sulkee porttinsa kaikilta muilta 
paitsi pyhiinvaeltajilta ja seurakuntaryhmiltä. Talvikausi merkitsee sisaristolle yksityistä, 
rukouksen ja työn vuorottelemaa aikaa. Silloin luostarissa valmistuvat kaikissa Suomen orto-
doksisen kirkon seurakunnissa käytetyt tuohukset ja piispojen kynttilät, mutta myös kään-
nös- ja käsityöt. Talvi on siis monessa mielessä vastakohta kesälle, jolloin palvellaan pyhiin- 
vaeltajien lisäksi myös satunnaisia turisteja. Heidänkin joukossaan on luonnollisesti myös 
hiljaisuutta ja rauhaa kaipaavia hengellisiä etsijöitä, jotka saavat vierailusta luostarin pyhään 
ilmapiiriin voimia arkielämäänsä.

Lintulan Luostarin Ystävät ry:lle talvikausi on puolestaan aktiivisemman ja näkyvämmän 
toiminnan aikaa. Kesällä käymme luostarissa pyhiinvaelluksella ja monet yhdistyksemme 
jäsenistä ahkeroivat talkootöissä Lintulan pelloilla, kahviossa ja kaupassa sekä ovat kirkko-
vahteina. Mutta talvella toimintamme keskiössä ovat ortodoksisissa seurakunnissa järjeste-
tyt tapahtumat, joissa keräämme kahvitusten, ruokailujen, myyjäisten ja arpajaisten avulla 
varoja luostarille. Samalla teemme Lintulaa tunnetummaksi niin ortodokseille, kuin myös 
toisuskoisille luostarin ystäville.

Kuluvana syksynä olen vieraillut Lintulan sisarten kanssa joillakin paikkakunnilla, joissa aiem-
min ei Lintula-tapahtumia ole vuosikausiin järjestetty. Tulevaa ajatellen otan jäsenkunnalta 
vastaan toiveita vierailupaikoista ja oman työni rajoissa pyrin osallistumaan tapahtumiin, 
joihin tarvitaan myös paikallisten apua ja aktiivisuutta. Seurakunnissa voi kirkkoherran suos-
tumuksella järjestää kirkkokahveja, joitten tuotto menee yhdistyksemme kautta Lintulan 
hyväksi. Seurakuntien on myös hyvä järjestää pyhiinvaellusmatkoja luostariin talven hiljai-
sina viikonloppuina.

Joku tätä lehteä lukeva on saattanut pohtia omaa mahdollisuuttaan auttaa luostaria. Jos ei 
ole aikaa tai voimia lähteä talkoisiin Lintulaan, niin yksi hyvä keino auttaa ja tukea luostaria 
on suorittaa yhdistyksemme tilille kuukausittain joku summa. Se voisi olla vaikkapa kymme-
nen, kaksikymmentä tai peräti viisikymmentä euroa. Pienistä puroista kasvaa virta, jolla on 
jo voimaa ja näkyvyyttä. Tilinumero tähän auttamiseen löytyy lehden takasivulta.

Saimme taas viettää Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Toivotan tämän lehden myötä kaikille 
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n jäsenille ja luostarin ystäville siunattua ja valoisaa juhla-aikaa 
ja runsaasti voimia ystäväyhdistyksen toimintaan!

Metropoliitta Arseni
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PYHÄINJÄÄNNÖSLIPAS LAHJANA LUOSTARIIN

TARJA LANU

Pyhäinjäännöslipas on joko metallista tai puusta 
valmistettua pienehkö rasia, jossa säilytetään 
pyhien joukkoon liitettyjen jäännösten osasia tai 
muita reliikkejä. Viimeksi mainittuja voivat olla 
muiden muassa pyhän henkilön käyttämät vaat-
teet, pyhäinjäännösten peittona ollut tekstiili, 
hauta-arkun osaset tai esineet, joita pyhä ihmi-
nen on elinaikanaan käyttänyt. Näistä käytetään 
kosketusreliikki nimitystä. Pyhäinjäännösarkku 
on puolestaan suurikokoinen, usein puusta 
valmistettu reliefein tai maalauksin koristettu 
arkku, jossa on yhden henkilön kokonaiset jään-
nökset tai useamman pyhien joukkoon liitetyn 
henkilön jäännöksen osia.

PYHÄINJÄÄNNÖSLIPPAAT JA -ARKUT SUOMESSA
Pyhäinjäännöslippaita ja -arkkuja on sekä orto-
doksisissa että katolisissa kirkoissa. Suomen 
tunnetuin pyhäinjäännösarkku on Turun tuomio-
kirkon Gezeliuksen kappelissa säilytettävä 
koristemaalattu autuaan Hemmingin (k. 1366) 
pyhäinjäännösarkku. Vuonna 1514 valmistetussa 
puisessa arkussa on säilynyt lähes 90 pyhäin-
jäännöstä. Kokoelmaan kuuluu muiden muassa 
kankainen pyhäinjäännöslipas, jossa säilytetään 
1150-luvulla kuolleen, katolisessa kirkossa pyhi-
myksenä kunnioitetun, ruotsalaisen kuningas 
Eerikin leukaluuta ja pään luita. 

Suomen ortodoksisella kirkolla on vain yksi 
pyhäinjäännösarkku. Se on 29. marraskuuta 
vuonna 2018 Konstantinopolin ekumeenisen 
patriarkaatin pyhien joukkoon liittämän pyhit-
täjä Johannes Valamolaisen arkku. Pyhittäjän 
jäännökset nostettiin 18. lokakuuta haudasta ja 
asetettiin juhlallisesti kansan kunnioitettavaksi 
Kristuksen kirkastumisen luostarin pääkirk-
koon Uudessa Valamossa 8. marraskuuta 2019. 
Valamossa on myös useampia suurehkoja 
pyhäinjäännöskokoelmia, joista mainitaan 
tässä vain kaksi. Vanhin luostarin kokoelmista 
on vuonna 1831 luostarissa vierailleelta noviisi 
Andreilta lahjaksi saatu pienillä valkoemalille 
maalatuilla ikoneilla koristettu sypressipuinen 
lipas, joka käsittää 113 pyhäinjäännösten osasta. 
Uusimmassa, vuonna 2009 valmistuneessa 
lippaassa on tämän kirjoittajan mitrarovasti 
Aleksandr Mihailenkolta Ukrainasta lahjaksi 
saama kokoelma Kiovan luolaluostarien pyhien 

PYHÄINJÄÄNNÖSLIPAS LINTULAAN
Muutamat Lintulan luostarin ystävät panivat 
vuonna 2017 alulle hankkeen valmistaa Pyhän 
Kolminaisuuden luostarin eri tahoilta lahjana 
saamille pyhäinjäännöksille niiden arvoa vastaavan 
lippaan Lintulan pääkirkkoon. Reliikkilippaan suun-
nitteli luostarin pitkäaikainen talkoolainen Martti 
Markoff ja sen valmisti lapinlahtelainen puusep-
pämestari Olavi Ahokivi. Amerikan pähkinäpuusta 
tehdyn lippaan kahvat ovat polttokullattua prons-
sia. Piispa Arsenin löysi ne Brysselissä käydessään 
kirpputorilta.  Lippaan valmistus vaati puusep-
pämestarilta kaikkiaan kaksi kuukautta työaikaa. 
Viimeistelyn näyttävään lippaaseen Olavi Ahokivi 
teki Kiinan puuöljyllä. 

Reliikkilipas sisältää viisitoista pyhäinjään-
nöstä. Lippaan sisäkanteen maalattuun ikoniin 

reliikkejä sekä arkkimandriitta Sergein eri tahoilta 
saamia pyhäinjäännöksiä. Kokoelmaa varten isä 
Sergei tilasi Pietarin Pyhän Kolminaisuuden lavran 
kultasepänverstaalta kullatusta hopeasta valmiste-
tun, korukivin koristellun lippaan. Konevitsan luos-
tarista on peräisin vanha, sataneljä pyhäinjäännöstä 
käsittävä kokoelma, joka on sijoitettuna Kuopion ja 
Karjalan metropoliitan kotikirkkoon.
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Metropoliitta Arseni piirtää reliikkilippaan kanteen tulevan ikonin esipiirrosta.

pyhät, joiden reliikit löytyvät lippaasta, on 
ryhmitelty kolmeen viiden hengen ryhmään. 
Vasemmanpuoleisen ryhmän muodostavat 
pyhittäjät Aleksanteri Syväriläinen, Herman 
Alaskalainen, Nil Stolobnojelainen, Antoni 
Dymskiläinen ja Martiri Zelenetskilainen. Keskellä 
ikonia oleva viiden ryhmä koostuu marttyyreistä. 
Ryhmän eturivissä ovat vasemmalta lukien 
pappismarttyyri Mikael Tarttolainen, marttyyri 
Tatiana Roomalainen ja pappismarttyyri Isidoros 
Valislainen. Takarivissä ovat pyhä uusmarttyyri 
Demetrios Tripoleoslainen ja pappismarttyyri 
Nikolai Tarttolainen. Kolmannen viiden ryhmän 
eturivissä ovat pyhä Methodia Kimolalainen, pyhä 
Aleksis Uginelainen ja pyhä marttyyri Peregrinos 
Apollonialainen. Takariviin jäävät pyhittäjät 
Parthenios ja Eumenios Kudumalaiset. Sisäkantta 
koristavan ikonin maalasi Lintulan Luostarin 
Ystävät yhdistyksen puheenjohtaja metropoliitta 
Arseni.

PYHÄINJÄÄNNÖSTEN LAHJOITTAJIA
Pyhäinjäännöksiä on Lintulan luostariin saatu 
muiden muassa seuraavilta tahoilta: Pyhän 
Aleksis Uginelaisen pyhäinjäännöksen luovutti 
Lintulan luostariin vuonna 2004 arkkimand-
riitta Sergei, joka oli ollut Ranskassa avaamassa 

pyhän vanhurskaan pyhäinjäännöksiä.  
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen pyhäinjään-
nöksen sai igumenia Marina lahjana Alaskan 
matkallaan vuonna 2005. Tarton pyhien reliikit 
lahjoitti piispa Arsenille Tallinnan ja koko Viron 
metropoliitta Stefanos vuonna 2013. Pyhittäjä 
Nilin pyhäinjäännöksen lahjoitettiin esipaimen 
Arsenille Stolobnojen luostarin johtaja vuonna 
2014 Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta 
ry:n järjestämän Skeemaigumeni Johanneksen 
jalanjäljillä -matkan yhteydessä. Pyhittäjien 
Parthenios ja Eumenios Kudumalaisten sekä 
pappismarttyyri Isidoros Valislaisen pyhäin-
jäännökset igumenia Mikaela sai vuonna 2015 
lahjana vieraillessaan äiti Gabrielan kanssa 
Kreetalla. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen 
reliikin antoi piispa Arsenille Tihvinän ja 
Lotinanpellon piispa Mstislav vuonna 2017. 
Uusmarttyyri Demetrios Tripoleoslaisen reliikin 
sai piispa Arseni Edessan, Pellan ja Almopian 
metropoliitta Joelilta. Marttyyri Tatiana 
Roomalaisen pyhäinjäännöksen antoi piispa 
Arsenille jyväskyläläinen uskonnonopettaja ja 
ikonimaalari Jyrki Pouta vuonna 2018. 

Metropoliitta Arseni
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IKONIT KERTOVAT

Lintulan luostarin kirkkoa, ensin kartanoraken-
nuksen kotikirkkoa ja sittemmin nykyistä kirk-
koa, on koristanut Jumalanäidin tihvinäläinen 
ikoni, jonka sisaristo sai 1940-luvulla käyttöönsä 
Valamon luostarin veljestöltä. Pyhäinkuva on 
maalattu 88,9 x 66,2 cm kokoiselle ja 2,6 cm 
paksulle mäntypuiselle laudalle, jota tukee 
kaksi koivuista kiilaa. Ikonin takana on Valamon 
luostarin inventaarionumero 551. Leveissä kiil-
tokullatuissa kehyksissä olevaa ikonia koristaa 
hopeinen vaippa, jonka on valmistanut vuonna 
1843 mestari Dmitrij Tverskoj. Mestari Fedor 
Ilinin hopeasta pakottama kullattu sädekehä on 
puolestaan vuodelta 1746. Riisan eli metallivai-
pan alle peittyvässä maalauksen alalaidassa on 
teksti: ”Kaikkeinpyhimmän Jumalanäidin kuva 
maalattu mitoiltaan tihvinäläisen ihmeitäteke-
vän kuvan kokoiseksi vuonna 1764.”

Alkuperäisen ihmeitätekevän ikonin vaiheita 
tunnetaan keskiaikaisen Kertomuksia Tihvinän
Jumalanäidin ikonista -käsikirjoituksen perus-
teella, että vuonna 1383 Laatokalla olleet 
kalastajat näkivät ikonin leijuvan näkymät-
tömien voimien kannattelemana järven yllä. 
Tekstissä kerrotaan Jumalanäidin itse päättä-
neen kuvansa lähdöstä Konstantinopolista. 
Ikoni ilmestyi vielä useissa paikoissa, kunnes se 
lopulta löydettiin Tihvinä-joen varrelta, jonne 
rakennettiin puinen pyhäkkö, johon ikoni 
sijoitettiin.

Suuriruhtinas Vasili Ivanovitsin toimesta ikonille 
valmistui vuosina 1507-1515 kivinen kirkko ja 
vuonna 1560 tsaari Iivana Julman määräyk-
sestä sen lähelle perustettiin munkkiluostari 
ja alue ympäröitiin kivimuurilla. Novgorodin 
valloittaneet ruotsalaiset tekivät 1600-
luvun alussa lukuisia yrityksiä ryöstää myös 
Tihvinän luostari. Veljestö rukoili lakkaamatta 
Jumalansynnyttäjän ikonin edessä ja luostari 
säästyi tuholta moskovalaisten joukkojen 
saapuessa puolustamaan.

Ikonin maine levisi laajalti Venäjällä ja siitä alet-
tiin maalata Lintulan luostarin kirkossa olevan-

pyhäinkuvan kaltaisia toisintoja. Jotkut näistä 
jäljennöksistä on myös osoittautunut ihmeitäte-
keviksi. Alkuperäiselle ikonille tehtiin jalokiviko-
risteinen kullattu hopeavaippa, joka jättää näky-
viin Jumalansynnyttäjän ja Kristuksen kasvot ja 
kädet. Vuonna 1910 Venäläisen ikonimaalauksen 
huolenpitokomitean aloitteesta tunnettu mstjo-
ralainen ikonimaalari Grigorij Tširikov restauroi 
ihmeitätekevän ikonin ja poisti sitä peittäneet 
myöhäiset maalikerrokset.

Tihvinän miesluostari suljettiin 1920-luvulla 
ja ikoni asetettiin esille museoon, jossa se oli 
vuoteen 1941. Kaupungin vallanneet saksalai-
set veivät pyhäinkuvan Pihkovaan ja edelleen 
Riikaan, josta piispa Ioann Garklavs pelasti sen. 
Hänen toimestaan ikoni kulkeutui 1949 turvaan 
ensin Bostoniin ja sittemmin Chigagon Pyhän 
Kolminaisuuden katedraaliin. Ikoni palautettiin 
Tihvinän luostariin Venäjälle 8. heinäkuuta 2004.

Jumalansynnyttäjän tihvinäläisen ikonin juhlaa 
vietetään kesäkuun 26. päivänä.

Metropoliitta Arseni

JUMALANÄIDIN TIHVINÄLÄINEN IKONI
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Kirkon elämässä kohtaamme joka päivä pyhät 
ihmiset. Vuoden jokainen päivä on omistettu 
jonkun pyhän ihmisen muistolle, ja pyhien 
määrän vuosi vuodelta kasvaessa monelle 
päivälle kertyy monia pyhiä muisteltaviksi.

Pyhien ihmisten nimet mainitaan Suomen 
ortodoksisen kirkon vuosittain julkaisemassa 
Ortodoksisessa kalenterissa valikoituina laajasta, 
maailmanlaajuisesta pyhien joukosta niin että 
mukana olisivat uskonsa tähden kärsineiden 
varhaiskirkon marttyyrien, kirkon suurten opet-
tajien ja tunnustajien, jalosti kilvoitelleiden 
Kristuksen todellisten opetuslasten ja hänen 
kirkkonsa kaikkialla tunnustettujen horjumatto-
mien puolustajien lisäksi myös eri paikalliskirkko-
jen omia pyhiä, jotka historiallisista ja hengellisiä 
syistä ovat tärkeitä meillekin.

Pyhien joukossa yksin Jumalansynnyttäjästä 
Neitseestä Mariasta käytetään nimitystä Kaikkein 
pyhin. Hänen asemansa on Jumalan ihmiseksi 
tulemisessa ja siten pelastuksessamme vält-
tämätön. Hän on saavuttanut täydellisimmän 
pyhyyden, hän on kokonaan pyhä. Hänessä 
myös Kristuksen kirkko on jo nyt kokonaan pyhä, 
vaikka siinä elämme ja vaikutamme me niin 
monella tapaa vajavaiset ja vaillinaiset ja erehty-
väiset ihmiset.

Pyhät kilvoittelijat ovat viettäneet rukouselä-
mää. Kuten kaiken muun niin rukoilemisenkin 
opimme vain säännöllisen harjoituksen kautta. 
Rukoillessamme käytämme pyhien isien ja 
äitien kirjoittamia tai heiltä muistiin merkittyjä 
rukouksia. Mutta tärkein rukous on kilvoittelijoi-
den opettama Jeesuksen rukous: Herra Jeesus 
Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. 
Luostarielämän eräänlainen perusohje ja perus-
sääntö on: Ole kuuliainen igumenillesi tai igume-
niallesi ja pysy rukouksessa – se riittää.

Kun kirkko lukee pyhien joukkoon joitakin tästä 
elämästä taivaallisiin majoihin siirtyneitä usko-
via, se julistaa että nämä ihmiset ovat harjoit-
taneet hyveitä ja eläneet uskollisina Jumalan 

PYHÄT IHMISET

armolle ja tunnistaa heissä Pyhän Hengen pyhit-
tävän voiman.

Suomen ortodoksinen kirkko on kuluneen 
vuoden aikana saanut kaksi uutta pyhää: 
pyhittäjä Johannes Valamolaisen ja marttyyri 
ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen. 
Heidän kauttaan käsitys pyhistä on tullut paljon 
entistä läheisemmäksi suomalaisille ortodok-
seille. Pyhät eivät ole vain historian hämäriin 
kuuluvia etäisiä hahmoja vaan myös lähellä 
aikaamme eläneitä, ja kirkko ikään kuin synnyt-
tää uusia pyhiä kaiken aikaa.

Lokakuisella vierailullaan Athosvuoren luos-
tareihin patriarkka Bartolomeos ilmoitti 
viiden Athoksen isän pyhien joukkoon luke-
misesta: Daniel Katunakialaisen, Ieronymos 
Simonopetralaisen, Joosef Hesykastin, Efraim 
Katunakialaisen ja Sofroni Saharovin. He 
kaikki ovat Pyhän Vuoren viime aikojen suuria 
merkkihenkilöitä.

Kirkko vahvistaa meidän uskovien toivoa 
antamalla meille pyhät esikuviksi ja esirukoili-
joiksi. Kirkon historian vaikeimmissa tilanteissa 
pyhät ovat aina olleet uudistumisen alkuna. 
Kun Suomen ortodoksisessa kirkossa odote-
taan ja kaivataan syvällistä uudistumista, ovat 
pyhät ihmiset siinä uskon, toivon ja rakkauden 
vahvistajina.

Arkkimandriitta Andreas

HENGELLISTÄ OPETUSTA
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NUNNA KRISTODULI

Kun 17-vuotias Anna-Leena Lampi 
kovalla pakkasella pujahti Kuopion 
ortodoksisen kirkon raollaan olevasta 
ovesta sisään lämmittelemään, hän lähti 
samalla tielle, jolla on yhä, yli viisikym-
mentä vuotta myöhemmin 74-vuoti-
aana. Abiturienttina hän meni Lintulan 
luostariin kesätöihin ja ylioppilaana 
arkkipiispa Paavalin lähettämänä vähäksi 
aikaa kreikkalaiseen luostariin, josta hän 
palasi Suomeen opiskelemaan klassista 
filologiaa, perehtyi muinaiskreikkaan ja 
työskenteli muun muassa opettajana ja 
ortodoksisen kirkkomuseon oppaana. 
Valmistuttuaan vuonna 1973 hän lähti 
takaisin Kreikkaan, Thessaliassa sijaitse-
vaan Bytouman luostariin, missä eli 27 
vuotta. Alkuaikoina luostarin vaikeakul-
kuisilla vuorilaitumilla oli vielä lehmiä ja 
lampaita, joita noviisit hoitivat, ja heidän 
piti palvella myös navetassa. Aikanaan 
Anna-Leena vihittiin nunnaksi ja hän sai 
Kristuksen palvelijaa tarkoittavan kreik-
kalaisen nimen Kristoduli. Koska hän 
oli Bytouman luostariin asettuessaan jo 
maisteri, hänen kuuliaisuustehtäväkseen 
tuli muiden tehtävien ohessa kreikan-
kielisten tekstien kääntäminen Suomen 
ortodoksiselle kirkolle. Hänellä ei ollut 
tarkoitus lähteä Bitoymasta mihin-
kään, mutta riitaannuttuaan paikallisen 
hiippakunnan piispan kanssa tämän 
juutalaisvastaisista puheista, hän joutui 
palaamaan Suomeen. Vuonna 2001 hän 
asettui Lintulan luostariin, johon oli ollut 
Kreikan vuosinaan koko ajan yhteydessä.

”Kirkossamme on kaksi tuhatta vuotta 
vanha hengellisyyden perinne. En usko, 
että on sellaista hengellistä kriisiä tai 
kysymystä, jota joku kirkon ohjaajavan-
hus ei olisi pohtinut”, nunna Kristoduli 
toteaa. Hän on kirjoittanut ja kääntä-
nyt lukuisia kirjoja. Suurin työ ja suuri 
lahja Suomen ortodoksiselle kirkolle on 
askeettisen kirjallisuuden pääteoksen, 

viisiosaisen Filokalian kääntäminen vanhasta 
kreikasta. Se on laaja kokoelma vuosien 
300-1400 pyhien kilvoittelijaisien syvällisiä 
hengellisen elämän ohjeita. Vaikka kirjan tekstit 
ovat lähes kokonaan munkkien kirjoittamia ja 
kirjoitettu alkuaan luostarien asukkaille, kirjan 
toimittajat tarkoittivat kirjan kaikille kristityille, 
niin munkeille kuin maallikoillekin. 

Merkittävistä käännöstöistä on mainittava 
myös osallistuminen pyhien elämäkerta-
sarjan Synaksarionin suomentamiseen sekä 
kuudennen osan Rukouksesta käännös Surotin 
Evankelista Johannes Teologin luostarin 

PYHIEN   IHMISTEN ILOISUUDEN LÄHTEILLÄ
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nunnien kokoamasta kirjasarjasta ”Vanhus 
Paisioksen opetukset”. Hän on myös toimittanut 
kirjan Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen opetuksia.

”Todellinen kristitty on sisäisesti hiljainen 
ihminen, joka levittää ympärilleen valoisaa 
rauhaa.”Lähimmäksi tätä ihannetta on nunna 
Kristodulin mukaan päässyt arkkipiispa Paavali. 
Häneen Anna-Leena Lampi tutustui jo nuorena 
tyttönä Kuopiossa. Kun Anna-Leenan vanhem-
mat vastustivat tyttären luostariin menoa ja 
ottivat huolissaan yhteyttä arkkipiispa Paavaliin, 
tämä tukikin tyttären pyrkimyksiä ja yritti saada 
vanhemmatkin ymmärtämään niitä. Nunna 
Kristoduli muistelee erityislaatuista ystävyyttä 
kirjassaan Arkkipiispa Paavali hengellisen lapsensa 
silmin.

”Kirjaprojektit ovat lähteneet siitä, että 
minua on ensin pyydetty puhumaan 
jostakin hengellisestä aiheesta. Kun 
perehtyessä on kertynyt tarpeeksi 
materiaalia, olen kirjoissani levittänyt 
näitä asioita.” Kristodulin omat kirjat 
puhuvat rukouksesta ja sen voimasta, 
hiljaisuudesta ja pyhiinvaeltajista. 
Lintulassa ovat syntyneet kirjat Pienet 
pyhiinvaeltajat, Rukouksen valaisema 
tie, Maahan asti kumartuneet sypressit, 
Sielun lääke, Rukouksen virta, Sydämen 
kaipuu, Kuinka minusta tuli orto-
doksi ja Hiljaisuuden kosketus sekä 
yhdessä Suvi-Anne Siimeksen kanssa 
kirjoitettu Taivas alkaa maasta. 

Äiti Kristodulin syvälliset ja lohduttavat 
tekstit ovat kuin helposti lähestyttävää 
puhetta. Niiden suosio ylittää kirkko-
kuntien rajat. Kirjoja lukiessaan ja hänet 
kohdatessaan monet ovat kokeneet 
hänet hengelliseksi äidikseen. 

Nunna Kristoduli sanoo, että luosta-
rielämä on hänen kutsumuksensa. 
”Luostareissa ihmissielu pääsee oikeuk-
siinsa. Siksi siellä on niin hyvä olla. 
Luostarissa eletään perimmäisten asioi-
den keskellä. Se jotenkin rauhoittaa 
ihmistä. Vierailijatkin päästävät helpo-
tuksen huokauksen, kun istuvat tuolla 
kirkossa.”

”Jumalan hiljaisuuteen verrattuna 
meidän hiljentymisemme on kuin 
rock-konsertti ja suuri ilon lähde orto-
doksisessa perinteessä on Jeesuksen 
rukous. Luomaton valo ei ole lakannut 
koskaan vaikuttamasta kirkossa. Siihen 
liittyy aina ilo”, mietiskelee nunna 
Kristoduli osuvasti.

Eila Kautto

PYHIEN   IHMISTEN ILOISUUDEN LÄHTEILLÄ
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LUOSTARIN KUULUMISIA
UUSI JULKAISU
Toukokuussa ilmestyi äiti Ksenian kääntämänä arkkimandriitta Sofroni Saharovin Hengellisiä keskus-
teluja I. Teos on ostettavissa Lintulan matkamuistomyymälästä 24 euron hintaan.

VILKAS MATKAILUKESÄ
Vaikka matkailukesä oli melko vilkas, ryhmien määrät väheni. Se sai sisariston miettimään uusia 
matkailupalveluja. Kesän mittaan järjestettiin kaksi Tuohukset tutuksi -opastusta luostarin kynttilä-
tehtaalla, kolme opastusta kirkossa ja ohjattu kierros Pyhän Paraskevan polulla, sekä kaksi yrttipäi-
vä-tapahtumaa, joiden teemoina oli kesäkuussa vuohenputki ja heinäkuussa minttu. Osallistujia oli 
jokaisessa opastuksessa 5-15 henkeä.
Yhteistyössä paikallisten matkailuyritysten kanssa on kehitetty kesäksi 2020 myyntiin tuleva päivän 
retkipakettia, johon kuuluu vierailu Lintulassa, sisävesilaivaristeily Palokista Heinävedelle ja lounas 
Marjamäen pappilassa. Lintulassa ohjelmaan kuuluu ohjattu kierros Pyhän Paraskevan polulla sekä 
yrttitee ja yrttisämpylä.

TALKOOAPUA
Heinäkuun ajan luostarissa oli kesäkanttorina kanttoriopiskelija Krista Berglund.
Joensuun Ksenia-piiriläiset kävivät päivätalkoissa sekä touko- että syyskuussa. Heinäveden Rotaryt 
raivasivat vesakkoa luostarista Johanneskodille johtavan tien varsilta. Joensuusta ja Hoilolasta kävi 
Antero Salosen johtama kuuden hengen ryhmä raivaamassa luostarin rantamaisemaa hakamaiseksi. 
Viimemainittuun hankkeeseen luostari on saanut ELY-keskuksen myöntämää avustusta.

KAUKAISIA VIERAITA 
Isä Evangelos Thiani Kenian Mugugasta vieraili Lintulassa toukokuun alussa ja toimitti litanian 
igumenia Marinan haudalla. Isä Evangeloksen työhuone Mugugassa on sama, jossa äiti Marina asui 
ollessaan lähettinä Keniassa. 
Athosvuoren Pyhän Andreaan skiitan vanhus Efraim vieraili Lintulassa 5.-8.9. Lokakuun lopussa luos-
tarissa vieraili toinen Athosvuorelainen, vanhus Nikon, joka kävi Lintulassa myös edellisenä kesänä. 

HAUTAUSMAAN MERKKIVUOSI
Elokuussa tuli kuluneeksi 25 vuotta Lintulan luostarin hautausmaan vihkimisestä käyttöön. 
Hautausmaan käyttöön vihkimisen toimitti 27.8.1994 silloinen arkkipiispa Johannes.

ÄITI ELISABETIN HAUTAJAISET
Kesällä 2017 kadonnut nunna Elisabet julistettiin kuolleeksi heinäkuussa Etelä-Savon käräjäoikeuden 
päätöksellä. Hänen kuolinpäiväkseen on määrätty katoamispäivä 11.7.2017. Lokakuun 11. päivänä 
metropoliitta Arseni toimitti Lintulan kirkossa äiti Elisabetin ruumiinsiunauksen vainajan poissaole-
vana. Sisariston lisäksi paikalla olivat äiti Elisabetin sisarukset ja lähiomaisia. Hautausmaalle pystytet-
tiin äiti Elisabetin hautaristi sisariston hautariviin.

LUOSTARI MUKANA MYYNTITAPAHTUMISSA
Syksyllä luostari oli mukana Yrttiseminaarissa Helsingissä kulttuurikeskus Sofiassa lauantaina 21. 
syyskuuta sekä lokakuussa kirjamessuilla Turussa ja Helsingissä.

Kuvat vanhus 
Efraimin ja vanhus 
Nikonin vierailuilta 
Lintulan luostarissa.
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LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Lintulan Luostarin Ystävät ja sen kotipaikka on 

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarissa Heinäveden kunnassa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea 

Lintulan luostaria Heinäveden Palokissa luostarin sisariston 

suostumuksella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 

juhlia, arpajaisia ja keräyksiä asianomaisella luvalla, harjoittaa 

julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että 

rekisteröidyt yhdistykset ja yhteisöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi 

ja jotka sitoutuvat yhdistyksen tarkoitusperiin ja sääntöihin sekä 

suorittamaan yhdistykselle vuosijäsenmaksun, jonka suuruuden 

määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenyys alkaa sen vuoden alusta, 

jolloin jäseneksi kirjaaminen tapahtuu. Jäsenmaksut on suoritettava 

hallituksen määräämänä aikana. Jos jäsen ei ennen vuoden loppua 

irtisanoudu jäsenyydestä, katsotaan hänen kuuluvan yhdistykseen 

seuraavan vuoden. Jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, 

on hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä. 

Yhdistyksen jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena 

peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä. 

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on poikkeuksellisen 

ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jota 

kohtaan yhdistys muutoin haluaa osoittaa kunnioitustaan.

4 §

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista ja kolme 

(3) varajäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja muut jäsenet 

kolmivuotiskaudeksi. Vuosittain on erovuorossa kaksi varsinaista ja yksi 

varajäsen. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi tai hallituksen 

jäseneksi enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Jos 

hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan 

vuosikokouksessa hänen tilalleen uusi jäsen siksi ajaksi, joksi eroava oli 

hallitukseen valittu.

5 §

Hallitus valitsee joka toimivuotensa alussa keskuudestaan 

varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta 

taloudenhoitajan ja sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 

puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin 

usein kuin asiat vaativat ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä on 

läsnä. Äänten mennessä henkilövaalissa tasan ratkaisee arpa, muutoin 

puheenjohtajan ääni. Kaikissa hallituksen kokouksissa on laadittava 

pöytäkirja, joka seuraavassa kokouksessa on tarkastettava.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai 

varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Päättyneen vuoden tilit 

sekä tilinpäätös on esitettävä helmikuun loppuun mennessä 

toiminnantarkastajan tarkastettavaksi, jonka on palautettava ne 

lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8 §

Yhdistys pitää vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä sekä 

ylimääräisiä kokouksia milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 

kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu 

kokoukseen on annettava joko lehti-ilmoituksella tai yhdistyksen omilla 

sivuilla internetissä vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

9 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Esitetään hallituksen 

vuosikertomus. 2) Esitetään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja 

toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja 

vastuuvapauden myöntämisestä. 3) Vahvistetaan toimintasuunnitelma. 

4) Vahvistetaan talousarvio. 5) Päätetään jäsenmaksun suuruus. 6) 

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 7)

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali. 8) Valitaan 

tarpeelliseksi katsottavat jaostot. 9) Käsitellään hallituksen tai 

yhdistyksen jäsenten esittämät asiat Henkilövaalit toimitetaan suljettuna 

lippuäänestyksenä.

10 §

Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten 

mennessä henkilövaalissa tasan ratkaisee arpa, muuten 

puheenjohtajan ääni.

11 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vähintään kolmeneljäsosan 

(3/4) enemmistö yhdistyksen vuosikokouksessa annetuista äänistä.

12 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat 

ja omaisuus Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarille.

13 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa perättäisessä 

kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Kokoukset pidetään 

vähintään kuukauden välein, ja yhdistys puretaan, jos purkamista 

kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosa (3/4) 

läsnäolevista jäsenistä.

14 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

© Patentti- ja rekisterihallitus. 

Tämä tietokanta päivitetty 30.08.2019 14:37
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Lähettäjä
Lintulan Luostarin Ystävät ry Osoiterekisteri:
Anja Lindström
Kartanontie 25 B 18, 04410 Järvenpää

Economy PPFinlande
Posti Oy
119775
Posti Green

TULEVAT TAPAHTUMAT

RYHDY LUOSTARIN TUKIJAKSI

Voit tukea sisaristoin toimintaa Lintulan Luostarin Ystävät ry:n kautta antamalla aineettoman lahjan. 
Osallistu sinulle sopivalla tavalla luostarin tukemiseen: tee haluamasi suuruinen kertalahjoitus tai ryhdy 

tukemaan luostaria säännöllisellä lahjoituksella. Summa voi olla itsellesi mieluinen ja sen voit panna 
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n tilille FI5410643000237219. 

Luostarissa muistetaan rukouksin kaikkia sen lahjantuojia 
ja Jumala palkitsee pienenkin avun.

TUKITILAISUUS IISALMESSA
Ylä-Savon Lintulan ystävät järjestävät 2. helmi-
kuuta 2020 tukitilaisuuden luostarille Iisalmen
ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa 
välittömästi liturgian jälkeen. Tarjolla on keitto-
lounas, myytäviä tuotteita ja arpoja. Kp. metro-
poliitta Arseni puhuu tilaisuudessa yhdistyksen 
historiasta ja toiminnasta. Mukana on myös 
Lintulan luostarin sisar, joka kertoo luostarin 
kuulumisia.

TUKITILAISUUS JÄRVENPÄÄSSÄ
Pääkaupunkiseudun Lintulan ystävät järjestävät 
Järvenpään kirkon seurakuntasalissa välittömästi 
16. helmikuuta 2020 toimitetun liturgian jälkeen 
Pyhän Kolminaisuuden luostaria tukevan tilai-
suuden, jossa on tarjolla keittolounas, myytäviä 
tuotteita ja arpoja. Metropoliitta Arseni kertoo 
tilaisuudessa ystäväyhdistyksen historiasta ja 
toiminnasta. Mukana on myös Lintulan luostarin 
sisar, jolta kuullaan luostarin kuulumisia.

LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT RY:N 
VUOSIKOKOUS
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettään Lintulan Pyhän
Kolminaisuuden luostarissa Palokissa lauantaina 
22. helmikuuta 2020 klo 13.00 alkaen.
Tervetuloa mukaan!

MYYJÄISET LASARUKSEN LAUANTAINA TURUSSA 
JA HELSINGISSÄ
Lintulan luostarin ystävät järjestävät pääsiäis-
myyjäiset Lasaruksen lauantaina 11.4.2020 Turun
ortodoksisen kirkon seurakuntasalilla klo 10.00-
13.00 (Yliopistonkatu 19 B 3, 20100 Turku) ja
Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakun-
tasalissa klo 12.00-15.00 (Unioninkatu 39, 00170
Helsinki).

TUKITILAISUUS PORISSA
Porin kirkon seurakuntasalissa on välittömästi 
19. huhtikuuta 2020 metropoliittojen Elian ja
Arsenin toimittaman liturgian jälkeen tarjolla 
Lintulan ystävien toimesta keittolounas, myytä-
viä tuotteita ja arpoja. Esipaimen Arseni kertoo 
tilaisuudessa ystäväyhdistyksen historiasta ja
toiminnasta. Mukana on myös Lintulan luostarin 
sisar, jolta kuullaan luostarin kuulumisia.

TUORETTA TIETOA INTERNETSIVUILLA
Seuratkaa Lintulan Luostarin Ystävät ry:n inter-
netsivuja osoitteessa www.lintulanystavat.fi 
josta löydätte uutisten lisäksi myös tuoreimmat 
tiedot yhdistyksen tapahtumista ja niiden tarkat 
aikataulut.


