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HYVÄ LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄ!

Koronaviruksen leviäminen on tuonut ongelmia elämäämme, mutta olemme kuitenkin matkalla 
kohti Kristuksen ylösnousemusjuhlaa ja kesäaikaa. Jumalan avulla saamme varmasti nauttia niistä 
molemmista ja vieläpä tehdä pyhiinvaellusmatkan Palokkiin 125 -vuotista toimintaansa juhlistavaan 
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostariin.

Viime vuoden heinäkuussa astuivat voimaan Lintulan Luostarin Ystävät ry:n uudet säännöt, joiden 
merkittävin muutos meille on jäsenmaksujen määräytymisessä. Tämän vuoden alusta näet poistui 
mahdollisuus liittyä ainaisjäseneksi. Tästä eteenpäin sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt ovat vuosi-
jäseniä ja maksavat vuosittain kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun.

Yhdistyksen perustamisesta saakka on ainaisjäsenmaksu ollut kymmenen vuoden jäsenmaksun 
suuruinen. Ainaisjäsenten määrä saa epäilemään, että heidän joukossaan on ehkä edesmenneitä. 
Tieto poismenosta ei kuitenkaan useinkaan tavoita yhdistystä. Vuosijäsenten osalta tilanne on 
toinen, sillä yhdistys on katsonut henkilön tai yhteisön luopuneen jäsenyydestä, mikäli jäsenmaksua 
ei ole suoritettu kahteen peräkkäiseen vuoteen.

Yhdistyksellä on tiedot vuodesta 1997 alkaen vuosittain liittyneistä uusista ainaisjäsenistä sekä niistä 
vuosijäsenistä, jotka ovat siirtyneet ainaisjäseniksi. Koska ainaisjäsenmaksu on kymmenen vuosijä-
senmaksun suuruinen, vuonna 2011 maksettu ainaisjäsenmaksu kattaa vielä tämän vuoden. Vuonna 
2010 ja aiemmin ainaisjäsenmaksun maksaneet ovat sen sijaan uudistuksen seurauksena vuosijäse-
niä tämän vuoden alusta lukien. Kukaan ei siis menetä rahallisesti mitään! Nyt kädessänne olevan 
lehden välissä on tilisiirtokortti jäsenmaksun maksamista varten. Ainaisjäsenten osalta tilisiirtokor-
tissa on merkintä, milloin vuosijäseneksi siirtyminen tapahtuu. Mikäli muutoksesta herää kysymyksiä, 
niihin vastaa talouden- ja jäsenrekisterinhoitaja Anja Lindström.

Suurta huolta aiheuttanut koronavirus vaikuttaa niin Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin kuin 
ystäväyhdistyksemme toimintaan. Tulevia tapahtumia on jouduttu koronaviruksen vuoksi peru-
maan ja eräitten tilaisuuksien ja matkojen toteutuminen on vielä epävarmaa. Vaikka joudumme 
tänä vuonna viettämään Herran ylösnousemusjuhlan poikkeuksellisissa olissa, ei se kuitenkaan 
himmennä juhlan sanomaa ja merkitystä. Sen vuoksi toivotan kaikille Lintulan Luostarin Ystävät ry:n 
jäsenille valoisaa Pääsiäisjuhlaa perinteisellä tervehdyksellä: Kristus nousi kuolleista!

 Metropoliitta Arseni
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Lintulan naisluostari Heinäveden Palokissa herää 
kirkonkellojen soidessa kesäkuun alun uuteen 
aamuun. Pienessä pyhäkössä sytytetään lampu-
kat ikonien eteen ja aletaan lukea puoliyöpalve-
lusta. Samaan aikaan syttyy tuli luostarin keittiön 
hellaan ja kohta sen kyljessä oleva kuparinen 
vesisäiliö on kiehuttanut sisarten teeveden 
valmiiksi. Hapankaalikeitto, päivän ateria, laite-
taan valmistumaan. Puuro ehditään kypsentää 
myöhemmin. Sisar Irja on jo ehtinyt navettaan 
karjan luo. Kirkossa palvelus jatkuu, nuoremmat 
poistuvat ulkotöihin, on perunanpanon aika.

Lintulassa kesällä 1965

Nunna Sinklitikia pesee 
kirkkoviinipulloja. 
Marjatta tutkii Karjalan pyhiä 
kilvoittelijoita.

Sisar Irja ( nunna Varvara) 
hoiti karjaa.

Kellotapulin malli saatiin 
Keiteleen Hiekasta.
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Luostarin hevosen vetämä aura aukaisee vaon 
toisensa jälkeen. Työssä on mukana muutama 
vapaaehtoinen luostarin ystävä. Peltosarka on 
pitkä. Peruna, kaali, sipuli ja porkkana muodos-
tavat keskeisen elementin luostarin pitkien paas-
tojen säätämässä ruokataloudessa. Igumenia 
Mikaela pyörähtää perunapellolta puutarhaan 
tarkastamaan kaalintaimilavoja. Hän levitte-
lee sanomalehtiä lasien päälle ja näin polttava 
aurinko ei pääse polttelemaan vielä arkoja 
taimien lehtiä. Kiireinen äiti Antonina pysäh-
tyy hetkeksi pihamaalle pyöreän kukkapenkin 
ääreen. Narsissit ovat jo kukkineet, nyt ovat 
avautumassa pulleat unikon nuput, sitten kukki-
vat sireenit. Aikanaan tulee pionien ja myöhäi-
sempien kukkien aika.

Luostarin kesä, kiireinen ja työteliäs, kiitää 
eteenpäin.

Irmeli ( nunna Elisabet ) on tullut 
Lintulaan edellisenä kesänä.

Igumenia Mikaela hoitelee 
kaalintaimilavoja.

Kiireinen äiti Antonina.

Teksti ja kuvat
Metropoliitta Panteleimon
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IKONIT KERTOVAT

Pyhittäjä Serafim Sarovilainen matkalla erakkolaan

Pyhän Kolminaisuuden kirkon pohjoisseinää 
koristaa vuonna 1903 pyhien joukkoon liitettyä 
pyhittäjä Serafim Sarovilaista esittävä ikoni. 
Pyhäinkuva on maalattu 35,7 x 28,5 cm kokoi-
selle lehmuspuiselle laudalle, jonka paksuus on 
2,2 cm. Ikoni on peräisin nunna Johannalta (Vera 
Agafonova 1877–1953), joka sai sen kiertä-
vänä uskonnonopettajana toimineelta veljeltään 
Feodorilta. Veli oli vuonna 1903 ollut mukana 
pyhittäjä Serafim Sarovilaisen kanonisointijuh-
lassa ja vieraillut vielä toistamiseen luostarissa 
vuonna 1916. Hän hankki ikonin todennäköi-
sesti toisella käynnillään ja toi muistolahjana 
sisarelleen.
 
Pyhittäjä Serafim Sarovilainen on kuvattu ikoniin 
kumaraisena, kävelemässä synkässä metsässä 
kirves vasemmassa ja sauva oikeassa kädessään, 
selässä laukku ja jaloissa tuohivirsut. Kuvauksesta 
käytettään nimitystä ”Pyhittäjä Serafim matkalla 
erakkolaan”. Ikonin vasempaan alareunaan on 
kiinnitetty kosketuspyhäinjäännökseksi noin 3 x 2 
cm kokoinen kappale graniittikiveä, jonka päällä 
Serafim vietti rukoillen 1000 päivää ja yötä.
 
Nunna Johannan tiedetään sanoneen kuolin-
vuoteellaan: ”Kun minä kuolen, tämä ikoni on 
pantava kirkkoon”. Toiveensa hän esitti todennä-
köisesti entiselle uskonnonoppilaalleen ja ystä-
välleen nunna Aleksandralle. Ikoni koristi aluksi 
kartanorakennuksessa ollutta pientä kotikirkkoa. 
Kun Pyhän Kolminaisuuden kirkko valmistui 
vuonna 1973, ikoni ripustettiin nykyiselle paikal-
leen. Pyhäinkuvan kiotakaapin valmisti tiettävästi 
igumenia Antoninan veli Josef Heinzmann.
 
Monet Serafimia kunnioittavat halusivat jo hänen 
eläessään saada pyhittäjän muotokuvan, mutta hän 
kieltäytyi sanoen: ”Mikä minä, kurja olen, että 
minusta maalattaisiin kuva?” Nikolai Molotovin 
ja muiden hengellisten lasten sitkeiden pyyntö-
jen tuloksena maalattiin ainakin kolme muoto-
kuvaa, joiden perusteella tunnetaan pyhittäjän 
ulkonäkö. Divejevon naisluostarin ikonimaalaa-
mossa valmistui 1800-luvulla useita öljyväreillä 

kankaalle maalattuja pyhittäjän muotokuvia, 
jotka kanonisoinnin jälkeen muokattiin ikoneiksi 
maalaamalla sädekehä ja pyhittäjän nimiteksti.
 
Pyhittäjä Serafimia esittävä ikonografia on poik-
keuksellinen. Hänet kuvataan henkilöikoneille 
epätyypilliseen tapaan puolivartaloisena sivulle 
päin kääntyneenä tai tapahtumaikoneja mukaillen 
kävelemässä erakkolaan, rukoilemassa suuren 
siirtolohkareen päällä, ruokkimassa karhua tai 
keljassaan rukousasentoon kuolleena. Perinteiseen 
tyyliin hänet on kuvattu ainoastaan ikoneissa, 
joissa pyhittäjä seisoo Sarovin luostarimaisemassa 
avopäisenä mantiaan ja päällysviittaan pukeu-
tuneena, epitrakiili kaulassaan ja vasemmassa 
kädessään rukousnauha.

Metropoliitta Arseni
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HENGELLISTÄ OPETUSTA

Lintulan luostari on kulkenut pitkän matkan, 
125-vuotisen taipaleen Kivennavalta välivaihei-
den kautta Heinäveden Palokkiin, jonka maise-
maan luostari on asettunut jo pian viime sotien 
jälkeen. 

125 vuotta on yhtäältä pitkä, toisaalta lyhyt aika. 
Pitkä aika paikallisen ortodoksisen kirkkomme 
historiassa, jopa kansallisen kirkon tähänastisen 
olemassaolon ajan ylittävä. Usean sukupolven 
aika. Lyhyt aika Kristuksen kirkon 2000-vuoti-
sessa historiassa.

Historian ymmärtämiseen tarvitaan ajan pers-
pektiiviä. Tarvitaan muisto ja muistaminen. 
Tietoisuus mistä olemme tulleet, missä olemme 
nyt ja mihin olemme matkalla.

Lintulan luostarissa muistetaan lämmöllä ja 
rakkaudella luostarin perustajia, rakentajia ja 
huolehtijoita. henkisen ja hengellisen perustansa 
merkkihenkilöä pyhää Johannes Kronstadtilaista. 
Luostarissa kilvoitelleita, joista jokaisen 
elämä ja vaivannäkö on ollut merkityksellistä. 
Pyhiinvaeltajia, luostarin ystäviä ja tukijoita.

Ympäröivä yhteiskunta on muuttunut, ja jatku-
vasti muuttuu. Maamme on muuttunut, sen 
kansalaisten elinolot. Maataloudesta on siirrytty 
nykyajan yhä maanläheiseen mutta hieman 
erinäköiseen elämään ja elantoon. 

Mutta perusta pysyy. Se on rukouksessa ja 
hengen elämässä. Rukouksissa jotka yhä kohoa-
vat Jerusalemin Jumalanäidin ikonin edessä. 
Voimaa, rohkaisua, uskoa, toivoa, rakkautta 
etsien.

Muistamme historian kannalta ihmisiä ja 
elämäntapahtumia. Muistamme liturgisesti 
esirukouksia päivittäin Jumalan eteen kantaen. 
Muistamme pelastuksen lahjaa Kristuksessa. 
Rukous on myös ensiarvoisen tärkeää, se että 
rukouksissa muistamme ja kannamme toinen 
toisiamme. 

Luostarielämässä pyritään elämän eheyteen, 
pyhittymiseen ja kirkastumiseen. Tämän päivän 
maailmassa on yhä vaikeampi elää kokonaista 
kristillistä elämää. Ihmisten arkiset ympyrät ja 
yhteiskunnan elämä ovat monilta osin loitontu-
neet yhä kauemmaksi kristillisestä uskonperin-
nöstä. Tämä kehitys korostaa luostarien asemaa 
ja merkitystä hengellisinä linnoituksina maail-
man keskellä. Siksi on tärkeää muistaa.

Kristitty on kutsuttu uskollisuuteen. Lyhyt 
jakso 125 vuotta kirkon historiassa on palvellut 
Jumalan valtakunnan lähestymistä. Muistaminen 
ulottuu ajasta ikuisuuteen. Menneisyys ei ole 
vain mennyttä. Aika ei pelkästään kulu vaan 
myös täyttyy.

Muistaminen vaikuttaa tähän aikaan ja tulevai-
suuteen. Luostarielämä säilyy ja jatkuu, mutta 
myös kasvaa ja kehittyy ihmisten, kilvoittelijoi-
den sisäisen kokemuksen ja se ulkoisen ilmauk-
sen kautta. Kun tiedostamme ja muistamme 
mistä olemme tulleet ja mitä kaipaamme, 
osaamme asemoitua aikaamme ja tähdätä tule-
vaan. Kun tunnemme juuremme voimme saada 
uutta kasvua aikaan.

Kirkon uskoon sisältyy pysyvyyden ja jatku-
vuuden ulottuvuus. Olemme vastaanottaneet 
alkukirkon uskon, jonka Vapahtaja Jeesus 
Kristus on apostoliensa kautta antanut, ja jota 
kirkko on elänyt ja elää todeksi ajasta aikaan. 
Tahdomme sen säilyttää ja viedä sitä eteen-
päin. Aina ajankohtaisia ovat apostoli Paavalin 
sanat: ”Pitäkäämme huolta toinen toisestamme 
ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja 
hyviin tekoihin.” (Heprealaiskirje 10:24)

Arkkimandriitta Andreas

Muistaminen kantaa 
ja vie eteenpäin
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-Ei Lahja tulla Lintulaan. Kuopio tarvitsee Lahjaa.

Näin sanoi Lintulan Pyhän Kolminaisuuden 
luostarin igumenia Antonina aikoinaan muuta-
man kerran luostarin kahvipöydässä. Luostarin 
papilla ja rippi-isällä, arkkimandriitta Hermanilla 
oli tapana aina kysyä talkoisiin tulleelta Lahja 
Lökschyltä, milloin tämä muuttaa pysyvästi luos-
tariin. Ja joka kerta vastaamaan ehätti ensimmäi-
senä igumenia Antonina.

Äiti igumenia tiesi, mistä hän puhui. Kuopio 
tosiaan tarvitsi Lahjaa. Lahja Lökschy tuli 
Kuopion seurakunnan palvelukseen vuonna 
1973, ensin kanslistiksi. Vastuut kasvoivat koko 
ajan. Lahjasta tuli seurakuntasihteeri, sitten hän 
sai vastuulleen seurakunnan taloudenpidon.
Lopulta hän Kuopion seurakunnan talouden 
lisäksi huolehti viiden muun seurakunnan talou-
desta. Kun kirkollishallituksen yhteyteen vuonna 
2008 perustettiin kaikkien seurakuntien avuksi 
palvelutoimisto Aulis, tarvittiin siihenkin Lahjan 
apua.

-Kuuden seurakunnan kirkkoherrat päätti-
vät kokouksessaan, että kirjanpitoa ei siirretä 
Aulikseen, mutta jos minä menen sinne, voin 
viedä kirjanpidon mukanani, Lahja kertoo.

Pesti Karjalankandulla kesti vain vajaat kaksi 
vuotta ja vuonna 2009 Lahja jäi eläkkeelle 

Muutaman kuukauden myöhässä

Tätä haastattelua teemme Lahjan asunnossa 
seurakuntalon toisessa kerroksessa. Samassa 
asunnossa hän on asunut vuodesta 1974 lähtien. 
Pyhän Nikolaoksen katedraali on samassa piha-
piirissä. Kuopion kuuluisa tori ja kaikki muutkin 
palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä.

Lahja syntyi Lunkulansaaresta Salmista lähte-
mään joutuneeseen evakkoperheeseen reilut 75 
vuotta sitten. Syntymäpaikka on Tuusniemi.

-Vanhempani lähtivät Salmista juhannuksena ja 
minä synnyin syyskuussa, muutaman kuukauden 
myöhässä. Olisihan se komeaa sanoa, että synty-
mäkunta on Salmi, Lahja nauraa.

Tuusniemeltä perhe muutti, kun Lahja tuli 
kouluikään. Isä halusi, että pienikokoisen tytön 
koulumatka on lyhyt ja sopiva paikka löytyi 
Maaningalta. Samassa koulussa oli muitakin 
evakkoperheiden ortodoksilapsia, joten kunta 
järjesti uskonnonopetuksen.

Tärkeä Puroniemen leiri

Vuonna 1960 Pihtisalmelle Maaningalle valmis-
tui oma rukoushuone, nykyinen Karjalan valis-
tajien kirkko. Siellä Lahjan oli määrä aloittaa 
kristinoppikoulu.

-Kristinoppikouluun ilmoittautui kuitenkin vain 
kaksi tyttöä. Pielaveden kirkkoherra, isä Vasili 
Kontioinen sanoi, että ei hän noin pienelle 
joukolle ryhdy koulua pitämään. Menkää leirille 
Puroniemeen. Minulta melkein pääsi itku, kun 
jouduin pois kotoa Rautalammille asti, Lahja 
muistelee.

Puroniemen leiristä tuli kuitenkin käänteente-
kevä tapahtuma Lahjan elämässä. Opettajina 
leirillä olivat silloinen Itä-Karjalan kansanopiston 
rehtori, isä Hannu Loima, isä Veikko Tajakka, 
josta sittemmin tuli Helsingin metropoliitta ja 
Ortodoksisen nuorten liiton toiminnanjohtaja 
Aki Houtsonen. Seuraus oli, että kristinoppikou-
lun jälkeen Lahja lähti opiskelemaan Itä-Karjalan 
kansanopistoon Punkaharjulle. Pian kansanopis-
ton jälkeen Aki Houtsonen soitti Loiman perhee-
seen kotiapulaiseksi jääneelle Lahjalle ja kehotti 
ottamaan yhteyttä kirkkoherra Kontioiseen 
Saattaisi olla töitä tarjolla.

-Ensin ajattelin, että en ota yhteyttä Kontioiseen, 
kun tämä ei kristinoppikouluakaan suostu-
nut Maaningalla pitämään. No, kuitenkin otin. 

Kuopio tarvitsee Lahjaa
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Ensimmäisen kosketuksen Lintulaan Lahja sai 
jo koululaisena, kun koululaiset Maaningalta 
tekivät retken Palokkiin. Vuotta Lahja ei muista, 
mutta matka tehtiin kuorma-auton lavalla, niin-
kuin siihen aikaan oli tapana. Lasten suosikiksi 
tuli matkalla silloinen luostarin rippi-isä, pappis-
munkki Savva. Valkoiseen viittaan pukeutunut 
valkotukkainen ja –partainen isä Savva kauppasi 
tekemiään pajukoreja luostarin pihamaalla. 
Kun lapset eivät kauppoihin taipuneet, isä 
Savva pyörähti ympäri ja sanoi: -Haistakkee työ 
piparkakku.

Ensimmäisenä talkoolaiskesänään Lahja sai 
omakohtaisen opetuksen siitä, että kuuliaisuus 
ja järjestys luostarissa koskee myös muita kuin 
vakinaisia asukkaita. Hän oli sopinut luostarin 
kanssa päivän, jolloin aloittaa talkoolaisena. 
Vierailu isä Hannu Loiman perheen luona 
Ilomantsissa venyi kuitenkin aiottua pitemmäksi 
ja Lahja tuli Lintulaan päivän myöhässä.

-Igumenia Antonina ei ollut huomaavinaankaan 
minua. Minä olin hänelle kuin ilmaa. Ehdin jo 
ajatella, että näinköhän minun on ajettava kotiin. 
Onneksi äiti Varvara tuli hätiin. Hän vei minut 
kasvimaalle töihin ja näytti paikan, missä nukuin. 
Äiti igumeniakin lauhtui ja meille tuli lopulta 
ihanat välit, Lahja muistelee.

Talkoolaisena ja sihteerinä

Talkoolaisena Lahja on tehnyt paljon muita-
kin töitä kuin hoitanut kasvimaata. Igumenia 
Antoninan seuraajan, igumenia Marinan pyyn-

nöstä hän piti yllä leikekirjaa luostarista kirjoite-
tuista lehtijutuista. Kun luostarin kirkkoa kesäisin 
vuonna 2013 ryhdyttiin pitämään avoinna vierai-
lijoille myös muulloin kuin palvelusten aikana, 
igumenia Mikaela pyysi Lahjaa ensimmäiseksi 
kirkkovahdiksi.

-Lupasin aloittaa ja olla kirkossa ainakin pari 
viikkoa. Kaksi viikkoa venähti kuitenkin kuudeksi 
vuodeksi, Lahja kertoo.

Vuonna 1979 Lahja valittiin Lintulan luostarin 
ystävien hallitukseen ja hänestä tehtiin heti 
yhdistyksen sihteeri. Yhdistyksen pitkäaikaisen 
puheenjohtajan ja silloisen metropoliitta Leon 
vuonna 1986 kirjoittamassa todistuksessa on 
lueteltu tehtävät, joista Lahja on vastannut, 
eikä lista ole lyhyt. Hän on muun muassa hoita-
nut yhdistyksen jäsenrekisteriä ja huolehtinut 
siitä, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan. 
Yhdistyksen sihteerinä hän järjesti eri puolilla 
Suomea tilaisuuksia, joissa kerrottiin luosta-
rista ja voimistettiin yhdistyksen toimintaa. 
Melkoinen voimainponnistus oli vuonna 1985 
luostarin 90-vuotisen taipaleen kunniaksi 
julkaistu kirja Lintula, Pyhän kolminaisuuden 
naisluostari. Lahja kuului kirjan toimituskuntaan 
ja myös kirjoitti kirjaan.

Kun Lahjalta kysyy, mitä Lintulan luostari hänelle 
merkitsee, on vastaus nopea ja selkeä:

-Lintula on minulle tärkeä rukouksen paikka.

Mauri Liukkonen

Minusta tuli kirkollishallituksen 
palkkaama kiertävä uskon-
nonopettaja Pielavedelle, 
Maaningalle ja Keiteleelle 
yhdeksäksi vuodeksi, Lahja 
kertoo.

Kesäajalta kirkollishallitus ei 
palkkaa maksanut. Siksi Lahja 
kesäisin oli ohjaajana ortodok-
sinuorten leireillä eri puolilla 
Suomea. Pohjoisin leiri järjes-
tettiin Inarissa.

Kuuliaisuus ja järjestys TA
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LUOSTARIN KUULUMISIA

KOKOÖINEN JUMALANPALVELUS
Jo usean vuoden ajan on Pyhän Kolminaisuuden luostarissa toimitettu kokoöinen jumalanpalvelus 
yhtenä Jumalanäidin juhlista. Viime vuonna kokoöisen jumalanpalveluksen toimitti KP. metropoliitta 
Arseni Jumalansynnyttäjän temppeliinkäymisen juhlana 21. marraskuuta.

LUOSTARI SOSIAALISESSA MEDIASSA
Lintulan sisaristo avasi viime vuoden joulukuun alussa luostarille sosiaalisen median tilin faceboo-
kiin ja instagrammiin. Niiden kautta halukkaat voivat lukea ajantasaisia uutisia ja nähdä kuvia Pyhän 
Kolminaisuuden luostarista. 

PAPPI VAIHTUI
Luostarin rippi-isänä peräti 39 vuotta toiminut arkkimandriitta Herman toimitti viimeisen liturgian 
Lintulassa joulukuun lopussa. Tehtävistään eläkevuosille vapautetun isä Hermanin työtä on helmi-
kuun alusta lähtien jatkanut arkkimandriitta Andreas (Larikka). Hän muutti Lintulaan lemmikkinsä 
Tyty-mopsin kanssa.

KYNTTILÄTEHTAAN TOIMINTA
Kynttilätehtaan koneet ovat toimineet hyvin. Tuohusten myynti on vähentynyt seurakunnissa luotto-
korttien käytön yleistyessä, mistä johtuen talven työt kynttilätehtaalla saatiin nyt ensimmäistä kertaa 
päätökseen jo ennen suuren paaston alkua.

VIERAILUJA SEURAKUNNISSA
Igumenia Mikaela teki seurakuntavierailun Kajaaniin 13. lokakuuta ja nunna Ksenia Savonlinnaan 12. 
tammikuuta. Vierailullaan äidit kertoivat liturgian päätyttyä seurakuntalaisille tuoreimpia kuulumisia 
luostarista.

SÄÄSTÖÄ LÄMMITYKSESSÄ JA KIINTISTÖHUOLLOSSA
Talvi on ollut poikkeuksellisen lämmin ja vähäluminen. Leuto sää on säästänyt lämmityskuluja ja 
luostarin pihaa on talven aikana enemmän hiekoitettu kuin aurattu.

KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSIA
Koronavirusepidemia ja sen vuoksi julistettu poikkeustila ovat peruuttaneet kevätkaudelle suunni-
teltuja tapahtumia mm. yrttiseminaarin Helsingissä Sofiassa, Kallavesimessut Kuopiossa ja kotimaan 
matkailumessut Tampereella.

Jumalanpalvelukset on maaliskuun puolivälistä lähtien toimitettu isä Andreaksen johdolla suljetuin 
ovin vain sisariston ja muutaman talkoolaisen kesken. Luostarin matkamuistomyymälä on pidetty 
suljettuna, mutta verkkokauppa toimii normaalisti. Uusia talkoolaisia ei tartuntavaaran vuoksi oteta 
ainakaan ennen toukokuuta. 

IGUMENIAN MERKKIPÄIVÄ
Luostarin johtajattaren, äiti igumenia Mikaelan 75-vuotispäiviä vietettiin 19. maaliskuuta vain luosta-
rin oman väen kesken.
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Toiminta
Lintulan Luostarin Ystävät ry on kuluneena vuotena keskittynyt sekä tekemään yhdistyksen toimin-
taa tunnetuksi että keräämään varoja Lintulan luostarin hyväksi. Sen jäsenet ovat järjestäneet kirk-
kokahveja, arpajaisia, näyttelyitä ja myyjäisiä eri puolilla maatamme: kirpputoripöytä Lapinlahdella, 
pääsiäismyyjäiset Helsingissä ja Turussa, Ylä-Savon Lintulan ystävien ikoninäyttely Aikataika -tapah-
tumassa Lapinlahdella, kirkkokahvit Kuopiossa ja joulumyyjäiset Turussa.
 
Lintula – tapahtumia on järjestetty Jyväskylässä, Kajaanissa ja Tampereella. Niissä metropoliitta 
Arseni ja luostarin edustajat ovat kertoneet yhdistyksen toiminnasta ja luostarin kuulumisia. 
Yhdistyksen jäsenet ovat avustaneet luostarin sisaristoa kirjamessuilla Helsingissä ja Turussa. Myös 
perinteinen talkoomatka luostariin kesäkuun toisena viikonloppuna toteutui jälleen.
 
Tilinpäätös vuodelta 2019 on 2983 € ylijäämäinen. Jäsenmaksuista on kertynyt 6600 € ja jäsenten 
yhdistykselle antamista lahjoituksista 10191 €. Myyntituotot ovat 9436,62 € ja matkatuotot 550 €. 
Yhdistys on lahjoittanut 18500 € luostarille, joka on käyttänyt ne vastaanottotilojensa kalustuksen 
uudistamiseen. Jäsentiedotteen kulut ovat 3444,86 €. Muita kuluja ovat ostot 521,71 €, pankin palve-
lumaksut ja postimaksut 222,56 €, huomionosoitukset 35 €, verkkosivujen ylläpito 221,71 €, vuosiko-
kouksen kutsujen monistus ja postitus 668,81 € sekä toimistotarvikehankinnat 113,53 €.
Yhdistyksen varallisuus 31.12.2019 on 21160,49 €.

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2020 on laadittu edellisen vuoden talousarvion linjoja noudat-
taen ja jäsenyyden muuttumisen vuosijäsenyyteen huomioon ottaen. Talousarvion loppusumma on 
30000 € (25360 € vuonna 2019). Talousarviossa yhdistys varautuu lahjoittamaan luostarille 24000 € 
luostarin toivomuksen mukaiseen tarkoitukseen.
 
Jäsenmaksut vuonna 2020: henkilövuosijäsen 20 € ja yhteisöjen vuosijäsen 60 €
 
Yhdistyksen jäsenmäärä on vuoden 2019 lopussa 646 jäsentä, joista henkilöjäseniä 606. Uusia jäse-
niä on liittynyt 40. Yhdistyksestä on eronnut 12 jäsentä korkean ikänsä vuoksi ja 7 jäsentä on kuollut.
 
Vuosina 2005-2019 yhdistys on pystynyt avustamaan luostaria vähintään 10000 eurolla vuosittain. 
Kertynyt tuki tältä ajalta on yhteensä 262 128,67 €, ja luostari on määrittänyt kohteen, johon lahjoi-
tusvarat on vuosittain osoitettu. Myönteinen kehitys toimintaa kuukausittain tukevien osuudessa on 
jatkunut. Heitä on nyt kahdeksan ja heidän osuutensa kertyneistä lahjoituksista on 3230 euroa.
 
Kiitos kaikille päämäärätietoisesta luostarin toiminnan tukemisesta.
 
 
Anja Lindström
talouden - ja jäsenrekisterinhoitaja

Monipuolisen tekemisen vuosi 2019

TALOUSKATSAUS
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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
Yrttikurssi
Lintulassa pidetään 15 kesäkuuta neljä tuntia 
kestävä yrttikurssi, jossa perehdytään horsman 
käyttöön elintarvikkeena.

Opastuksia
Heinäkuussa sunnuntaisin (5.7.,12.7. ja 
19.7.) on klo 13.00 opastus Lintulan Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa, keskiviikkoisin (1.7., 
8.7., 15.7. ja 22.7.) klo 13.00 opastetaan tuohus-
tehtaalla ja torstaisin (2.7., 9.7., 16.7. ja 23.7.) 
järjestetään klo 13.00 opastettu kierros Pyhän 
Paraskevan polulla.

Ristisaatot
Konevitsan Jumalanäidin ristisaatto järjestetään 
tiistaina 7. heinäkuuta ja Pyhän Paraskevan 
tsasounan ristisaatto lauantaina 25.7. klo 12.15. 
Tämä ristisaatto on siirretty päivää aikaisem-
maksi Valamon luostarin 80-vuotisjuhlan vuoksi, 
joka sattuu pyhän Paraskevan päiväksi 26.7.

Vieraaksi Lintulaan
Heinäkuussa on tiistaisin, torstaisin ja lauan-
taisin mahdollista osallistua ohjelmalliseen 
risteilyyn. Ohjelma: 9.30 saapuminen Lintulaan. 
Tutustuminen kirkkoon ja kierros pyhän 
Paraskevan polulla. Yrttitee ja kasvispiirakkatar-
joilu. 12.25 Lähtö Puijo-laivalla kohti Heinäveden 
kirkonkylää 13.30 saapuminen Heinävedelle. 
14.00 Lounas Marjamäen pappilassa. 16.30 
Paluukuljetus Lintulaan. Risteilyohjelman hinta 
on 175 €/henkilö. Varaukset: Saimaan laivamat-
kat info@mspuijo.fi , puh. 015 250 250, www.
mspuijo.fi Yöpyminen Lintulassa ennen tai 
jälkeen retken on mahdollista. Majoitushinnat 
Lintulassa: 1 hh 30 €, 2-3 hh 25 €, lapset 4-14 
v. 10 €, Hinnat sisältävät liinavaatteet, mutta ei 
aamiaista.

Pyhiinvaellusmatka Viroon
Lintulan Luostarin Ystävät ry. järjestää 4.-6.9.2020 
pyhiinvaellusmatkan Kuresaaren Pyhän 
Johannes Edelläkävijän skiitalle. Matkan hengel-
lisenä johtajana toimii metropoliitta Arseni.
Lähtö Helsingin länsisatamasta perjantaina 4. 
syyskuuta kello 9.00. Tallinnassa tutustutaan 
Ikonitaiteen museoon, jossa on esillä yli 300 
ikonia, sekä vanhauskoisten kirjoja, käsikirjoi-
tuksia ja uskonnollisaiheista grafiikkaa. Museon 
jälkeen matka jatkuu Kuresaaren kaupunkiin, 
missä majoitutaan Spa Hotell Rüütliin kahdeksi 
yöksi. 

Kuresaaressa tutustutaan matkapäivien 
aikana vuonna 1790 valmistuneeseen pyhän 
Nikolaoksen kirkkoon sekä 1200-1300-luvuilla 
rakennettuun Piispanlinnaan, jossa toimii 
Saarenmaan museo. Matkan pyhiinvaelluskoh-
teena on Pyhän Johannes Kastajan skiitta, jossa 
osallistutaan jumalanpalveluksiin.

Paluu Kuresaaresta Helsinkiin tapahtuu sunnun-
taina 6. syyskuuta. Tallinnasta laiva lähtee kello 
18.30 ja Helsinkiin saavutaan noin kello 21.00.
Matkan hinta on 250 euroa henkilöltä 2-hengen 
standard-huoneessa puolihoidolla, johon sisältyy 
2 buffet-aamiaista ja 2 buffet-illallista. Lisämaksu 
1-hengen huoneesta on 40 euroa. 

Kesälomien vuoksi ilmoittautuminen on 
tehtävä viimeistään 7. heinäkuuta mennessä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa 
mahdollisesta erikoisruokavaliosta.

Ilmoittautuminen Anja Lindströmille 
040-7414577, anja.lindstrom@outlook.com. Ja 
maksu yhdistyksen tilille: FI5410643000237219 


