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PYHIINVAELLUSMATKALLA
Monella meistä on menneeltä kesältä muistoja matkasta jollekin pyhälle paikalle. Pieni 
joukko yhdistyksemme jäseniä ja Pyhän Kolminaisuuden luostarin sisaria sai vierailla 
Kivennavan Lintulassa, oman rakkaan luostarimme synnyinsijoilla. Historialliselle paikalle 
Kannaksella perustettu uusi Lintula ei ole vielä itsenäinen luostari, vaan toimii Pyhien 
Konstantinoksen ja Helenan luostarin edustustona. Mainittu luostari on aivan uusi, vaikka 
komeine rakennuksineen se vaikuttaa asiasta tietämättömälle kauan toimineelta kilvoittelu-
paikalta. Yhteyksiä uuteen Lintulaan Kannaksella on hyvä pitää jatkossakin. 

Pyhiinvaelluksia on tarpeen tehdä jo yksistään oman hengellisen hyvinvoinnin vuoksi. 
Pyhiinvaellukselta saa kotiin viemiseksi hengellistä voimaa ja muistoja, joten jokaisen 
Lintulan ystävän on syytä ainakin kerran vuodessa vierailla Palokissa Pyhän Kolminaisuuden 
luostarissa ja mikseipä myös muissa pyhissä paikoissa. Eikä matkaa kannata tehdä yksin, 
vaan sinne on hyvä lähteä yhdessä toisten samanmielisten kanssa. Parasta ja toivottavaa 
on, että seurakunnat tekisivät vuosittain vierailun Lintulaan. Tätä voi hyvin ehdottaa oman 
seurakunnan kirkkoherralle tai sitten koota itse sopivan joukon matkalle.

Kristityn elämä on kokonaisuudessaan matka, eräässä mielessä pyhiinvaellus, jossa kasteen 
kautta liitymme Kristukseen, elämän tien suunnan näyttäjään, ja vaellamme Hänen opasta-
manaan kohti matkamme päämääränä olevaa pelastusta. Virstanpylväinä tällä matkallamme 
ovat oman elämämme merkkitapahtumat ja hengelliset kokemukset. Meidän Lintulan 
Luostarin Ystävät ry:n jäsenten on tällä matkallamme autettava pyhää luostaria aineellisesti 
ja kättemme töillä. On hyvä järjestää tilaisuuksia, joissa Lintulan toimintaa tuodaan esille ja 
joissa kerätään varoja luostarin hyväksi. Jumala näkee nämäkin hyvät aikeemme ja palkitsee 
ne silloin ja siten kun on sielumme pelastukselle hyödyksi.

Piispa Arseni
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Uudelleen rakennettu vanha Lintula 
sijaitsee keskellä karjalaista maisemaa 
Kivennavan Ogonkin kylässä. Lintulan 
Pyhän Kolminaisuuden nunnaluostari toimi 
tällä paikalla vuoteen 1939 saakka, jolloin 
nunnat joutuivat lähtemään evakkoon 
talvisodan alkaessa. Kivennavan Lintulan 
nykyinen luostariyhteisö aloitti toimin-
tansa vuonna 2006 ja uusi kirkko valmistui 
vuonna 2013. Se on rakennettu vanhan 
kirkon piirustusten mukaan, sen osin säily-
neen kivijalan päälle. Nykyisin luostari 
toimii 10 kilometrin päässä Leninskojen 
kylässä sijaitsevan Pyhien Konstantinin 
ja Helenan luostarin edustustona eli 
podvorina.

Me lähes neljäkymmentä matkalaista 
lähdimme elokuun viimeisenä päivänä 
Lintulan ystävien järjestämälle pyhiinva-
ellukselle Kivennavan Lintulaan. Matkan 
hengellisinä johtajina olivat rovasti Sergius 
Colliander ja arkkimandriitta Herman. 
Mukana olivat myös igumenia Mikaela 
sekä nunnat Ksenia, Nektaria ja Gabriela 
Suomen Lintulasta. Matka oli siinä mielessä 
historiallinen, että suomalaisia sisaria oli 
kyllä vieraillut vanhassa Lintulassa, mutta 
nyt he saivat ensimmäistä kertaa rukoilla 
palveluksissa yhdessä venäläisten sisarten 
kanssa. 

Lintulassa meitä olivat lämpimästi 
vastaanottamassa muun muassa Pyhien 
Konstantinin ja Helenan luostarin 
igumenia Ilariona ja hänen äitinsä Maria. 
Tervehdysten jälkeen saimme tutustua 
kaksikerroksisen pyhäkön molempiin kirk-
koihin ja ihastuimme varsinkin vaaleasta 
puusta tehtyyn yläkirkkoon. Käytännön 
syistä jumalanpalvelukset pidetään useam-
min alakirkossa. Yhteisen koskettavan 
rukouspalveluksen jälkeen oli aika jatkaa 
matkaa pääluostariin. Nautittuamme 
lounaan luostarin trapesassa, tutustuimme 
pyhien Konstantinin ja Helenan, pyhän 
Nikolaoksen ja Kristuksen syntymän 
kirkkoihin ja saimme kunnioittaa niiden 
lukuisia ikoneita ja pyhäinjäännöksiä. 

Pyhiinvaellus Karjalan 

Ihmeitätekevän Jumalanäidin Kaikkea hallitseva -ikonin 
edessä toimitetaan joka lauantai liturgian jälkeen 
rukouspalvelus ja akatistos. Monet ovat näiden rukous-
ten ansiosta parantuneet muun muassa syöpätaudeista.

Pyhä Johannes Kronstadtilainen vieraili Lintulan 
luostarissa kaksi kertaa ja ennusti, että tuolloin puut-
teessa olevalla sisaristolla tulisi aikanaan olemaan 
hyvin järjestetty luostariyhteisö. Oli mielenkiintoista 
vierailla hänen pitkäaikaisessa kotikaupungissaan 
Kronstadtissa. Pyhä Andreaksen kirkko, jossa pyhä 
Johannes Kronstadtilainen toimi pappina, on purettu, 
mutta kävimme kunnioittamassa hänen muistoaan 
suuressa Pyhän Nikolaoksen merimieskirkossa, jonka 
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kivijalan rakentamisen isä Johannes ehti nähdä. 
Pääsimme tutustumaan myös hänen kotiinsa, 
jonka parvekkeelta hän saarnasi ulos kokoon-
tuneille ihmisjoukoille. Pienessä kotikirkossa isä 
Sergiuksen johdolla toimitettu rukouspalvelus oli 
pyhä hetki. Työhuoneesta jäivät mieleen monet 
isä Johannekselle kuuluneet esineet ja vierailu 
päätettiin teehetkeen ulkona puutarhassa isä 
Johanneksen patsaan ympärillä.

Pyhiinvaelluksemme huipensivat lauantai-
illan vigilia ja sunnuntain liturgia vanhassa 
Lintulassa. Venäläiset ja suomalaiset isät 
palvelivat yhdessä ja Pyhien Konstantinin ja 
Helenan luostarin Andreas Kreetalaiselle pyhi-
tetyn Pietarin kaupunkiedustuston kuoro lauloi 
taivaallisen kauniisti. 

Ennen kotimatkaa istuimme vielä luostarin 
puutarhaan katettujen pitkien pöytien ääressä 
nauttimassa yhteisöllistä ruokailuhetkeä. Kun 
kahviin päästyä lankesi virvoittava sade, siir-
ryimme katoksen alle, missä kuoro lauloi meille 
läksiäislauluja.

Palasimme ikimuistoisen pyhiinvaelluksen 
jälkeen kotiin siunattuina ja matkan hyvät muis-
tot palaavat mieleen yhä uudelleen. 

Eila Kautto

Kuvat Tarja Lanu

kannaksella
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IKONIT KERTOVAT

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkon eteläsei-
nälle on ripustettu kaksi Jumalanäidin Kaikkien 
murheellisten ilo -ikonia. Suurempi niistä 
tunnetaan moskovalaisena, mutta tässä artik-
kelissa perehdytään kolikkoikonina tunnettuun 
Pietarista kotoisin olevaan pyhäinkuvaan, joka 
on peräisin Valamon luostarista. 

Ikoni on kooltaan 42 x 33 cm ja se on maalattu 
2,5 cm paksulle lehmuslaudalle, jossa ei ole 
syvennystä eikä myöskään tukikiiloja. Ikonin 
yläosan kehykselle kirjoitettu nimiteksti on 
poikkeuksellinen: ”Kaikille murheellisille ilo 
Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä”. Ikonin 
alalaidan teksti kertoo puolestaan pyhäinkuvan 
historiasta: ”Tarkka kopio Jumalanäidin Kaikkien 
murheellisten ilo ikonista. Maalattu sen näköi-
senä kuin se oli 23. heinäkuuta 1888 Pietarin 
lasitehtaan läheisen tsasounan päällä olleen 
ukonilman jälkeen.”

Pyhäinkuva sijaitsi siis alkuaan Pietarin keisa-
rillisen lasitehtaan Jumalanäidin tihvinäläiselle 
ikonille pyhitetyssä tsasounassa. Vuonna 1888 
ikonia alettiin kunnioittaa ihmetätekevänä, kun 
se säilyi salaman sytyttämästä rukoushuoneen 
palosta vahingoittumattomana. Palossa siihen 
kuitenkin liimautui kuparikolikkoja ikonin edessä 

olleelta rikkoontuneelta lautaselta, johon rukoi-
lijat olivat jättäneet rahaa pyhäkön hyväksi. 
Pahasti tummunut ikoni alkoi lisäksi vaalentua 
ja jotkut sen puoleen rukouksin kääntyneet 
parantumattomasti sairaat paranivat. Palaneen 
tsasounan paikalle rakennettiin pian kirkko ja se 
pyhitettiin Jumalanäidin Kaikkien murheellisten 
ilo -ikonille. 

Venäjän vallankumouksen jälkeen pyhäkkö 
suljettiin ja kohta sen jälkeen se purettiin. 
Ihmeitätekevä ikoni kuitenkin pelastui suojaan 
yksityiskotiin, josta se toisen maailmanso-
dan jälkeen annettiin Leningradissa käyttöön 
palautettuun Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon. 
Pyhäkkö tunnetaan kansan suussa kulitsana ja 
pashana koska se on pyörökirkko ja sen kello-
torni muistuttaa pashaa. Neuvostoliiton hajottua 
Jumalanäidin Kaikkien murheellisten ilo ikonin 
kunniaksi rakennettiin alkuperäiselle paikalle 
tsasouna, josta tuli Pyhän Kolminaisuuden 
Zelenetskin miesluostarin kaupunkiedustuston 
pyhäkkö. Ihmeitätekevä Jumalanäidin Kaikkien 
murheellisten ilo -kolikkoikoni siirrettiin pyhäkön 
valmistuttua historialliselle paikalleen. Ikonin 
vuotuista juhlapäivää vietetään viidentenä 
elokuuta.

Piispa Arseni

JUMALANÄIDIN KAIKKIEN MURHEELLISTEN ILO IKONI
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Pyhiinvaellus on ihmisen hengellinen matka 
pyhille paikoille, siis sellaiseen kohteeseen, jossa 
ihminen löytää kosketuksen pyhään. Jerusalemin 
ja Rooman jälkeen ja lisäksi kristityt ovat etsiyty-
neet erityisesti kohteisiin, joissa pyhä Jumalanäiti 
on ilmestynyt ja antanut apunsa, ja pyhien 
ihmisten kilvoituspaikkoihin ja heidän perus-
tamiinsa luostareihin, saadakseen innoitusta, 
voimaa ja siunauksia uskoonsa ja sen toteuttami-
seen omassa elämässä. 

Jumalanäidin ja pyhien ihmisten pyhittämiä 
ja suosituiksi tekemiä pyhiinvaelluspaikkoja 
lienee jokaisen paikalliskirkon piirissä: Kreikan 
Athos, Patmos, Romanian Putna, Neamts, Kiovan 
luolaluostari, Venäjän Troitse-Sergijevin lavra, 
Divejevo, päällimmäisinä esimerkkeinä. Pyhä 
Jumalansynnyttäjä on ilmestynyt ja tullut avuksi 
monissa paikoissa. Niistä on mainittava ainakin 
Tinoksen Panagia Evangelistria.

Liikkeelle lähtö, matkan teko, vetäytyminen ja 
hiljentyminen johtavat ennen kohtaamattoman 
kohtaamiseen ja mielenmuutokseen, uudistumi-
seen. Katumuksessa jokin jää taakse, jotta uusi 
voi alkaa. Paikasta toiseen siirtyminen auttaa 
tämän sisäisen matkan tekemistä. Sitten pala-
taan, laskeudutaan vuorelta, kuin opetuslapset 
ja apostolit Kristuksen kirkastumisen vuorelta, 
voimaantuneina jatkamaan elämää, jonka 
mahdollisuudet ja haasteet ja vaikeudet ovat 
näin saaneet uutta valoa. 

Omat luostarimme Valamo ja Lintula, ja monien 
muistama Konevitsa, ovat olleet keskeisiä ja 
perinteisiä pyhiinvaelluskohteita ulottuvillamme. 
Ei ole kauan siitä, kun seurakunnistamme usein 
ja säännöllisesti tehtiin luostareihimme pyhiin-
vaellusmatkoja, joihin innokkaasti ja runsaslukui-
sesti osallistuttiin, bussit täyttyivät ja luostareissa 
viivyttiin hyvän aikaa, ainakin yön yli.

Yhteisöllinen matkustamisen tapa ei toki ole 
hävinnyt. Näyttää kuitenkin olevan niin, että 
nykyihminen lähtee pyhiinvaellukselle luosta-
riinkin mieluiten pienissä ryhmissä, pareina tai 

Pyhiinvaellus: matka merkitykseen

yksittäisenä pyhiinvaeltajana. Pyhiinvaellusten 
toteuttamisen tapa ja muoto voivat muut-
tua ihmisten elämänkontekstin muuttuessa. 
Tärkeintä olisi se, että ihmiset yhä olisivat liik-
keellä pyhän tähden. 

Monesti pohditaan eroa matkailijan ja pyhiinva-
eltajan välillä. Milloin satunnaisesta matkailijasta 
tulee pyhiinvaeltaja? Lienee niin, että jokainen 
luostarissa kävijä saa kosketuksen pyhään. Kuka 
pinnallisemman, kuka syvällisemmän. Mitä siitä 
myöhemmin ja vähitellen seuraa, sisimmässä, 
Jumalan armosta, jää nähtäväksi. Etukäteen 
emme voi varmasti tietää.

Pyhiinvaellus on matka merkityksen kokemi-
seen ja hengelliseen iloon. Armon ja laupeuden 
suojissa ihmisen sisäiset haavat voivat tulla 
valoon ja parantua. Silloinkin kun oma rukouk-
semme ei tunnu toimivan, voimme tuoda Herran 
eteen esirukoilijoiksemme pyhät enkelivoimat ja 
jo taivaallisiin majoihin muuttaneet pyhät, jotka 
vanhempien veljien ja sisarten tavoin huoleh-
tivat meistä vielä maan päällä kilvoittelevista. 
Väkevin esirukoilijamme on Jumalanäiti, joka on 
myös meidän kaikkien äiti.

Arkkimandriitta Andreas 

HENGELLISTÄ OPETUSTA
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Äiti Johanna huolehtii 
muikuista ja polttoöljystä

Iltapäivä lokakuun lopulla on hiljainen 
Lintulan luostarissa. Ilmassa on muutamia 
lumihiutaleita. Pieni talitiainen käy koikke-
lehtimassa auton sivupeilin päällä, katsoo 
parinkymmenen sentin päästä ikkunan läpi 
silmiini ja pyrähtää lehtensä pudottaneen 
koivun oksalle.

Luostarin taloudenhoitaja, äiti Johanna on 
vastassa kirkon aulassa. Käymme kirkossa 
ja pysähdymme ensimmäiseksi Demetrios 
Tessalonikialaisen ikonin eteen. Pyhäksi 
julistettua ja 300-luvun alussa elänyttä sota-
päällikköä muistellaan tänä perjantaina orto-
doksisissa kirkoissa kautta maailman, myös 
Lintulassa Heinävedellä.

Demetriosta muistellaan rukouksin juma-
lanpalveluksissa, mutta ei pelkästään niissä. 
Äiti Johanna on jo hyvissä ajoin varautunut 
päivään, sillä luostarin taloudenhoitajana 
hänen tehtäviinsä kuuluu viikoittaisen 
ruokalistan laatiminen.

-Vaikka perjantai normaalisti on tiukka paas-
topäivä, sallii kirkko Demetrioksen juhlana 
öljyn nauttimisen aterioilla. Se on merkitty 
kirkkokalenteriin ja se pitää ottaa huomioon 
ruokalistaa laadittaessa, äiti Johanna selittää.

Hänen työhuoneensa on reilun kymmenen 
vuoden ajan ollut pieni toimisto lähellä luos-
tarin kirkkoa. Tietokone on jo tältä päivältä 

sammutettu. Työpöydällä ei monien muiden 
toimistojen tapaan loju sekaisia paperika-
soja. Kaikki on siististi kansioissa.

-Vuonna 1997 Lintulassa siirryttiin tieto-
koneaikaan myös taloudenhoidossa, mikä 
vähensi papereiden määrää. Nyt suun-
nittelemme siirtymistä tositteettomaan 
aikaan, mikä vähentää paperia entisestään. 
Jäänköhän minä tositeajan viimeiseksi talou-
denhoitajaksi, äiti Johanna pohdiskelee.

Työt alkoivat lampolasta

Lintulaan äiti Johanna tuli yli kolmekym-
mentä vuotta sitten. Muuttoa edelsi tutustu-
misaika vuonna 1982. Lopullisesti Lintulasta 
tuli Suojärvellä syntyneen ja Nurmeksessa 
kasvaneen äiti Johannan koti vuonna 1986.

-Silloin täällä oli vielä venäjän kieltä puhuvia 
nunnia ja monet palvelut toimitettiin kirk-
koslaaviksi, äiti Johanna muistelee.

Nyt luostarissa sisariston kesken puhutaan 
oikeastaan vain suomea.

Äiti Johanna arvelee, että hän on viimeinen 
Lintulan nunna, jonka ensimmäinen kuuli-
aisuustehtävä oli navetassa. Aikaisemmin se 
oli tavallista, sillä niin vanhaan Kivennavalla 
sijainneeseen Lintulan luostariin kuin 
Palokkiinkin tuli maalaisnaisia, jotka osasivat 
navettatyöt jo ennestään. Pitkiin aikoihin 
samaan ei ole ollut mahdollisuuksiakaan, 
sillä eläimiä ei luostarissa enää ole.

Vielä heti 1980-luvun puolivälin jälkeen 
Lintulassa oli vielä lampaita, joiden hoito oli 
äiti Varvaran vastuulla. 

-Kun äiti Varvara oli ruokkinut lampaat, 
minun tehtävänäni oli juottaa ne. 
Lampolakomennus ei kuitenkaan kestänyt 
pitkään, sillä minä olin allerginen ilmeisesti 
heinänpölylle. ”Algeerinen”, niin kuin igume-
nia Antonina sanoi.
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Suuret ryhmät vähentyneet

Viidentoista vuoden ajan äiti Johanna 
huolehti luostarin kesäkahvilasta, joka oli 
auki viisi kuukautta vuodessa, toukokuun 
alusta syyskuun loppuun. Se oli kiireistä 
aikaa. Vielä 1980-luvulla luostarissa kävi 
paljon enemmän suuria ryhmiä kuin nyt. 
Retkiä Lintulaan tekivät niin ortodoksiset 
kuin luterilaisetkin seurakunnat, mutta myös 
pankit, vakuutusyhtiöt ja eläkeläisjärjestöt.

-Kiire oli. Välillä olin opastamassa ryhmiä, 
välillä keittämässä kahvia. Oli tilanteita, 
jolloin pelkäsimme, että kahvikupit eivät 
riitä. Pesemään niitä ei kesken kaiken ennät-
tänyt, äiti Johanna muistelee.

Lisää kiireitä toi se, että hän aloitti melko 
pian luostariin tultuaan myös lukijana. 
Kahvilan sulkeuduttua hän kävi nopeasti 
syömässä, jotta ehtisi lukijaksi silloin kello 
18.30 alkaneisiin ehtoopalveluksiin.

-Jos keitto oli kuumaa, se olikin vähän 
hankalaa, hän nauraa.

Kiinteistö vaatii huolehtimista

Luostarin taloudenhoitajana äiti Johanna 
aloitti vuonna 2004. Hänen tehtäviinsä 
kuuluu huolehtia siitä, että luostarin kiin-
teistöt hoidetaan asianmukaisella tavalla. 
Kesken haastattelun hän muistaa, että 
seuraavalla viikolla on tilattava 7000 litraa 
polttoöljyä. Merkintä kalenteriin ja jatkamme 
keskustelua.

-Polttoöljyä kuluu noin 30 000 litraa talvessa. 
Viime talvi tosin oli niin kylmä ja luminen, 
että öljyä kului paljon enemmän, hän kertoo.
Taloudenhoitajan on huolehdittava siitä, 
että talvella tiet luostarin alueella pidetään 
kuljettavassa kunnossa. Traktorin ja lumi-
lingon ohjaksissa on nähty usein luostarin 
pappi, arkkimandriitta Herman, mutta 
palveluita joudutaan hankkimaan myös 
luostarin ulkopuolelta.

-Ulkopuolisen työvoiman hankkiminen 
kuuluu minun tehtäviini. Onneksi työnte-

kijöitä on ainakin toistaiseksi löytynyt tästä 
läheltä, äiti Johanna kertoo.

Taloudenhoitajan vastuulla on myös luos-
tarin keittiö- ja ruokatalous. Hän hankkii 
raaka-aineet ja laatii viikoittaiset ruoka-
listat. Luostarissa luonnollisesti noudate-
taan tarkasti kirkkokalenteriin merkittyjä 
paastosääntöjä.

-Ennen söimme itse viljeltyjä perunoita 
ympäri vuoden, mutta nyt saamme omasta 
pellostamme vain kesäperunat, hän selittää.

Haastattelun jälkeen äiti Johanna on sopinut 
lähtevänsä keittiöön auttamaan muikkujen 
puhkaisemisessa. Muikut hän oli aikaisem-
min päivällä ostanut verkkoja pitävältä 
naapurilta.

Työtä ja rukousta

Kaikissa ortodoksisissa luostareissa tehdään 
töitä, mutta myös rukoillaan. Arkkimandriitta 
Herman on ollut Lintulan pappina jo 
vuodesta 1981 alkaen. Äskettäin isä Herman 
tosin oli parin vuoden ajan ”lainassa” 
Kuopion seurakunnassa.

-Oma pappi on tärkeä. Kun isä Herman 
oli sijaisena Kuopion seurakunnassa, me 
esimerkiksi joulupäivänä tunsimme itsemme 
niin orvoiksi, että menimme Valamoon, äiti 
Johanna kertoo.

Äiti Johanna sanoo odottavansa erityi-
sesti suurta paastoa ja sitä seuraavaa 
pääsiäisjuhlaa.

-Luostarissa me todella juhlimme ylösnou-
semusta koko 40 vuorokautta kestävän 
pääsiäisajan. Se antaa meille voimia koko 
muun vuoden ajaksi.

Lämmöllä äiti Johanna muistelee entistä 
arkkipiispaa Johannesta, joka parinkymme-
nen vuoden ajan vietti joulun ja usein myös 
juhannuksen Lintulassa. Muitakin vakiovie-
raita Lintulassa on, mutta nykyisin aikaisem-
paa vähemmän.

Mauri Liukkonen
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ONNISTUNUT YRTTIKESÄ
Lämmin ja aurinkoinen kesä oli erityisen hyvä luostarin yrttiviljelyn kannalta. Talteen saatiin äiti 
Nektarian johdolla ennätysmäärä yrttejä. Kasvien kuivatus sujui mutkattomasti, koska käytössä oli 
nyt kolme isoa Orakas-kuivuria. 

TEEMAPÄIVÄT
Arkisen aherruksen lomassa kesällä järjestettiin kaksi teemapäivää. Ensimmäinen oli 12. kesäkuuta 
ja se liittyi luostarin nimikkoyrttiin vuohenputkeen. Toisen, 19. heinäkuuta pidetyn päivän teemana 
olivat tuohukset ja silloin matkailijat pääsivät opastettuina tutustumaan mm. tuohustehtaaseen.

TSASOUNAN POLKU KUNTOON
Pyhittäjämarttyyri Paraskevan tsasounan polkua parannettiin kesällä ely-keskuksen tuella. 
Pitkospuut kunnostettiin ja niille rakennettiin kaide, joka helpottaa liikkumista silloin kun pitkospuut 
ovat märät ja liukkaat. Myös tsasounan rannan nuotiopaikka kunnostettiin. Työt tehtiin talkootyönä. 
Tsasounan vuosijuhlaa vietettiin tänäkin vuonna perinteiseen tapaan 26. heinäkuuta toimitetulla 
ristisaatolla pääkirkolta tsasounalle ja siellä toimitetulla vedenpyhityksellä.

KIRPPUTORIMYYJÄISET LUOSTARISSA
Loppukesällä järjestettiin useampana viikonloppuna isommat kirpputorimyyjäiset, ensimmäinen oli 
21. heinäkuuta. Luostarille pappismunkki Hierotheokselta Ahvenanmaalta perintönä saadut hyvät ja 
arvokkaat tavarat ja muut lahjoitukset päätyivät uusiin koteihin.

LINTULA KAKSILLA KIRJAMESSUILLA
Luostarilla oli osasto kirjamessuilla sekä Turussa 5.–7.10.2018 että Helsingissä 25.–8.10.2018. 
Vuodesta toiseen parhaiten kauppansa tekivät Lintulan omat tuotteet; tuohukset, yrtit, hunaja ja 
kosmetiikka. Kirjamessuilla osaston pystytyksessä ja apuna myynnissä olivat tutut ihmiset Lintulan 
luostarin ystävät ry:stä.

KAIVOSHANKE PUHUTTAA
Heinäveden kaivoshanke tuli julkisuuteen heinäkuussa ja se on vienyt äiti igumenia Mikaelan ja 
sisariston aikaa melko paljon. Kunnassa on ollut useampia yleisö- ja info-tilaisuuksia, joissa on pitä-
nyt olla läsnä ja lausua mielipiteensä asiasta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että keskustelu kaivosasian 
ympärillä jatkuu vielä pitkään, ennen kuin päätöstä saadaan aikaan. 

TALKOOLAISET AUTTOIVAT
Talkooryhmien ja yksittäisten talkoolaisten työpanos kesän mittaan on ollut merkittävä. Muiden 
muassa Miikkulan musikat ja Ksenia-piiri Joensuusta ja pieni miesporukka Porvoosta ja kymmenet 
kesän talkoolaiset ovat osoittaneet rakkautensa luostaria kohtaan auttamalla sisaria voimiensa ja 
kykyjensä mukaan.
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Heinäkuun 11. päivän iltana tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun näimme äiti Elisabetin viimeisen kerran. 
Seuraavana aamuna käynnistyneet suuretsinnät hänen löytämisekseen päättyivät tuloksettomina.

Äiti Elisabet (Irmeli Vuolle 1943-2017) tuli Lintulan luostariin kesäkuun alussa 1964. Kansakoulun käynyt 
21-vuotias neito asettui tuolloin vielä pääosin venäjänkieliseen ikääntyvään luostariyhteisöön. Alusta 
asti hänen osakseen lankesivat monet raskaat työt luostarin navetassa, keittiössä, heinäpellolla ja 
kynttilätehtaalla. 

Äiti Elisabet oli lapsenomaisen yksinkertainen, mutta omalla tavallaan lahjakas ihminen. Hän seurasi 
omaa aikaansa lukemalla sanomalehtiä, hän rakasti Kalevalaa ja suomalaista kansanrunoutta ja luki 
vuosien mittaan hengellistä kirjallisuutta pyhien elämäkerroista Filokaliaan. Uudet kirjat hän otti aina 
mielellään luettavaksi. Luostarielämässä köyhyyden ihanne kosketti häntä erityisesti. Halkojen pinoa-
mista ja keittiötöitä hän kutsui aina ”köyhien kuntosaliksi” tuo ajatus huvitti ja nauratti häntä vuodesta 
toiseen, joka viikko. Hän sanoi itseään köyhäksi ja näki rikkaudekseen syksyllä kellastuvien lehtien 
kullan ja talvella valkoisella hangella loistavat timantit. Usein hän avasi toistenkin silmät näkemään 
ympäröivän kauneuden. Hän rakasti eläimiä ja muisteli usein syyskesän hetkiä, jolloin hän oli ollut 
lammaspaimenena yhdessä äiti Varvaran (k. 20004) kanssa. Keväällä hän toi aina kielokimpun kirkkoon 
Golgataristin juurelle ja sommitteli kesällä harakankelloista ja lempikukistaan päivänkakkaroista pieniä 
asetelmia luostarin ruokasaliin, trapesaan. Toimissaan hän noudatti kerran oppimiaan tapoja. Lattian 
hän pesi aina vanhanaikaisesti luuttuamalla eikä koskaan suostunut käyttämään pölyimuria tai moppia. 

Äiti Elisabetin taiteelliset taipumukset ilmenivät käsitöinä ja runoiluna. Hän ompeli käsin persoonallisia 
räsynukkeja myyntiin luostarin kauppaan ja kirjoitteli eläin- ja luontoaiheisia runoja, joissa oli vaikutteita 
kansanrunoudesta, saduista ja rukouksista. Näitä runojaan hän antoi usein nimipäivälahjaksi toisille 
sisarille ja ystävilleen. 

Äiti Elisabetin kiintymys kirkkoslaavinkielisiin jumalanpalveluksiin periytyi hänen varhaisilta luostarivuo-
siltaan. Slaavinkieliset palvelukset ilahduttivat häntä aina myöhemminkin, kun luostarissa vieraili venä-
jänkielisiä pappeja tai laulajia. Venäjän kielen taitamattomuus ei häntä jumalanpalveluksissa haitannut. 
Myöhemmin hän koki omakseen myös kreikankieliset jumalanpalvelukset ja bysanttilaisen kirkkolaulun. 
Kielitaidottomanakin hän aisti jumalanpalveluksissa hartauden ja rukouksen voiman. 

Äiti Elisabet oli luonto- ja ulkoilmaihminen. Kesäiltoina hänet tapasi kävelemässä luostarin pihapoluilta 
kädessään koivunoksa, jolla hän hätisteli hyttysiä. Syksyllä hän haravoi lammen hautausmaan puoleista 
rantaa ja istutti nurmikkoalueiden reunamille lahjaksi saamiaan kukkasipuleita, jotka kevään tullen 
puhkesivat kukkimaan hänen omien polkujensa varsilla. Talvi-iltoina hänen rutiineihinsa kuului hauta-
usmaalla käynti. Tietä hän valaisi taskulampun sijaan kynttilälyhdyllä. Luonnon helmassa Jumalan 
taivaan alla äiti Elisabet myös kohtasi viimeisen hetkensä. Monet runsaan vuoden mittaan tehdyt etsin-
nät eivät ole tuottaneet tulosta eikä äiti Elisabetin maallisia jäännöksiä ole löydetty. Toivomme kuitenkin, 
että jonakin päivänä saamme vielä saattaa hänet lepoon luostarin hautausmaalle.

Nunna Ksenia

Äiti Elisabetin 
muistolle
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TULEVAT TAPAHTUMAT

Järvenpään Ystäväpiirin myyjäiset 
Järvenpään ystäväpiiri järjestää myyjäiset 
Lintulan luostarin hyväksi 8. joulukuuta klo 
11.30–14.00 Järvenpään ortodoksisen kirkon 
seurakuntasalissa osoitteessa Kartanontie 45. 

Myyjäiset Lappeenrannassa
Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää myyjäiset 
luostarin hyväksi Lappeenrannan ortodoksisen 
kirkon seurakuntasalissa  8.–9. joulukuuta klo 
10.00–15.00.

Joulumyyjäiset Helsingissä
Lintulan Luostarin Ystävät ry:llä on oma myyn-
tipöytä 9.12.2018 Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan seurakuntasalissa (Unioninkatu 
39, sisäpiha) klo 12.00–16.00 järjestettävissä 
joulumyyjäisissä.
 
Joulukonsertti Kuopiossa
Kuopion seurakunta järjestää 12. joulukuuta klo 
17.00 Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa 
joulukonsertin, jonka tuotto ohjataan Lintulan 
luostarille. Käsiohjelma 10 €.

Joensuun mieskuoron perinteinen vierailu 
Lintulaan
Joensuun ortodoksinen mieskuoro käy tänä-
kin vuonna joulua edeltävänä sunnuntaina 
laulamassa Lintulassa liturgiapalveluksen. Tänä 
vuonna se tapahtuu 23.12. kanttori Markus 
Hännisen johdolla. Viikonvaihteen palvelukset 
toimittaa KS Joensuun piispa Arseni.

Oulun tiistaiseuran kirkkokahvit
Oulun tiistaiseura järjestää kirkkokahvit ja arpa-
jaiset Lintulan luostarin hyväksi 20.1. välittömästi 
liturgian jälkeen.

Lintula tapahtuma Joensuussa
Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää Joensuun 
Pyhän Nikolaoksen kirkon seurakuntasalilla 10. 
helmikuuta 2019 välittömästi liturgian jälkeen 
tilaisuuden, jossa on tarjolla keittolounas ja 
myyjäiset. Luvassa on Joensuun mieskuoron 
laulua ja KP piispa Arsenin esitys yhdistyksen 
toiminnasta. Mukana tilaisuudessa on myös sisar 
Lintulan luostarista.

Lintulan tapahtuma Jyväskylässä
Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää Jyväskylän 
Kristuksen ylösnousemuksen kirkon seurakunta-
salissa 17. helmikuuta 2019 välittömästi liturgian 
jälkeen tapahtuman, jossa on tarjolla keittolou-
nas, arpajaiset ja myyjäiset. Mukana tilaisuudessa 
on yhdistyksen puheenjohtaja piispa Arseni, joka 
kertoo yhdistyksen toiminnasta, sekä Lintulan 
sisar, joka kertoo luostarin kuulumisia.

Kaikkien edellä mainittujen tapahtumien 
maksutapa on KÄTEISMAKSU!

Lintulan ystävät ry:n vuosikokous
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n vuosikokous pide-
tään Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarissa 
lauantaina 23.2. klo 14.00. Tervetuloa mukaan!

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