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KIITOKSEI\ AII(A
Hyvd Lintulan Luostarin Ystdvd ja yhdistyksemme jdsen! viime syksystd tdhdn
valon hetkeen rikas kirkollinen vuodenjakso on ravitsevalla tavalla vaikuttanut
meiddn hengelliseen eldmddmme. Jaksoon on sisdltynyt myds huoli rakastamamme luostarin kirkon saneerauksen
toteutumisesta. Nyt on kiitoksen aika!
Jumalalle kiitollisina voimme huomata
monien yksityisten, yhdistysten, tuo-

tantolaitosten ja liike-eldmdn osoittaneen
huolenpitonsa luostaria kohtaan.

Kiitoksen sanat ja ajatukset kohdistan
kaikille, jotka ovat ndhneet vaivaa ja uskoneet yhdistyksen alulle paneman ker€i-

yksen saavuttavan

tavoitteensa
350.000 mk. Tavoitehan saavutettiin korkoineen!

Erityisesti kiitamme yhdistyksemme rahastonhoitaja Anja Lindstromid, joka voimiaan sddstdmdttd on toiminut kerdyksen
kaytanndn asioiden moottorina ja toteuttajana.
Yhdistyksemme kiittea K.P. Karjalan ja
koko Suomen arkkipiispaa Johannesta
suojeluksesta ja esirukouksista yhteisen
hankkeem me onnistumiseksi

.

Rakkaat luostarin ystdvdt! Olemme yhdessd saavuttaneet sen, mistd viime syksyni haaveilimme. Olemme kukin osaltamme antaneet rakennusaineen luostarin kirkon saneeraukseen. Se aine on
rakkaus luostaria ja sen sisaria kohtaan.
Yhdistyksen puolesta kiitollisuudella
isd Viktor

LINTULAN LUoSTARIN KIRKoN PERUsKoRJAUsxenAvs
Lintulan luostarin kirkon peruskorjauksen rahoiftamiseksijdrjesttimdmme kerdys on onnistunut yli
odotusten. Kerdyksen tavoite oli 350 000 mk ja lehden painoon mennessd koossa oli 450 000 mk.
Tavoite on ylittynyt jo 1@ 000 mklla!
Erityisen ilahduttawa on ollut se innostus ja ideoiden runsaus, milli tiistaiseurat ja kuorot oviat varoja kerdnneet. On j€irjestetty myyjdisid, konsertteja ja kirkkokahMtilaisuuksia yhdessd seurakuntien kanssa. On pidetty blinikestej€i ja Lintulatapahtumia, joiden tuotolla on osallistuttu kerdykseen.
Paljon on awstettu myos suoraan luostaria. Rakkaus on kekselids!
Yhdistyksemme jdsenet ovat kiiteftdvdsti osallistuneet ke€ykseen 40 000 mklla ja tdmiin lis€iksi
kaikki jdsenten yhdistyksellemme tekemdt lahjoitukset on osoitettu peruskorjauksen rahoittamiseen.
Kerdyksen loppuraportti vialmistuu kesikuun loppuun mennessd ja siitd sekd kerdysvarojen luowtuksesta kenomme lehtemme s)rysnumerossa.
Luostarissa rakennusty6t ornat pafiaillaan kiynniss6. Hankkeen avustamiseen voi toki vielikin
osallistua lahjoittamalla varoja Lintulan luostarin rakennusrahastoon. Tilinumero on Leonia
800019-1383027.
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HERI(A EI H U ON ETTA ITAKEN N&
N llN TU RHAAN I(AKENT AIAT TO U H U AV AT"
I(irkon peruskoriaus on
rnyt todellisuutta. Vuosi kausia
vireillj. o[[ut hanke saatiin [opulta kdyntiin ia voimme olla
] umal alle kiitollisia, emd. eriIaisia avustuksia on tullut yll;ittivd,n palion ia monelta raholta. Erityisesti olernrne kiitollisia Lintulan Luostarin ]s-

td,vd,t r.y:Ile, ionka toimeenpa-

nerna valtakunnallinen

va-

rainkeriys on tavoittanqt koko
Sqomen. Suurin kiitos lanke-aa

Ania

l\e, iokr on
koko sydimestd.in ja uhrimieLindstromi

lella asiaan paneurqnut. IGikkia luostarin ystivii tullaan
muistamaan p;iivirtdin kirkon
iumalanpalv eluksissa kirkon
ra kentai ina i u hyuinteki ioini.
Suuri paasto oli luostarissa erilainel kqin aikaisernrnin. Ensimm dliselld. paasroviiko[[a tyhiensimrne kirkon i koneista ia kirkko tarukkeista.
lkonei a pakattiin ia siioitemiin
varastoihin ia igumenia An-

toninan tyhieksi

ii,.d"rneeseer.

keliaan. Petros Sasakin maalaarnat i konit: suuri Ennssmerkki ia ikonostaasin ikonir
I(ristqsta ia Konevitsan )u-

malan;iiti;i lukuun
siirretti

omamama

in kuorma-autol[a Va-

lamon l(onservointi laito J<selle
puhdistettaviksi ia koriatta-

viksi.

lGikkein

suurimman

meluhiirion aiheutti poraust

iotr tarvittiin

bercniparvek-

keen poistamisessa. Pllya ia
melua toi myris seinien hiekkapuha[[qs. Tii lien rappaus
taas on o[[ut vaim e,aa tyotii. Ei

kukaan sisarista ole valitta-

nutl sill;i tiedimn?t etti ryo
on pian ohi ia saarnrne entistd,
parernman ia toirnivarnman

kirkon. Suokoon ]umala timin
tapahtuvan.
Kirkon ra kennusura koi tsiiaksi valittiin lUkennqslii ke
Atlaspoint Oy, pqrki urakoitsiiana on )oen Pqrki tyil sehkourakoitsiiana ]oensuun
Sehk6talo Oy ia aqtomaatioqrakoitsiiana Comp ute*
Oy, kaikki ]oensuusta. Urakkasurnma on r.431.ooo rnk.
Itakennusvalvoiana toimii insinciciri Antero Hyttinen ja
Iuostarin puolesta valvoiana
rakennusmestai Unto Penrlar.el iotka kurnpikin ovar
alleet mukana luosrarin edellisissi rakennushankkeissa.
Arkkitehti Antero Tqrkki on
tetnyt ssunnitelmat uudistqvalle kirkolle.

lsi Herman pystytti
l<auniin koti kirkon trapesaar]
eli rqokas alirn, ionne siioi tettiin piipaikalle taksi yll;imainittua ikonia. )smalanpalveIuksia on pidetty enti seerl tapaan piivittdin aamqin se[,r:Ji
i[[oin. Trape.san alapiissi
ruokaillaan ia koko tapahtqma
tuntqu iollain tavalla taval[ist-a pyhemrnd,lta.

Trapesan sqs-

rista ikkunoista o[emme voineet samalla seurata. kevid,n
edistymistd luonno ssat krookusten ia sinivuokkoien puhkeamista kukt<aan. I(urkien
huuto ia ioutsenten kova idni
ovat ensimmd,inen iloinen
merkki kevd,iin saapsmisesta.

Miten sy[<"ih dyttd.d,, kun huomaq etti vdstirakki tepastelee pihapiirissd, ia pd,d,skynen
nd.ymdytw heti kohra. I(esi
on tuilut. ttPdeskysestd, ei peiviikaan kesid,n .tt T Ami ti e:.j,A
myos sitd,, etti 't evakkokirkko//
puretaan ia siirrymme pian
tsasosnaan iumalanpalvelqksia toimittamaan. Talkoolaiset tulevat ia koko trapesa

tarvi taan rqo

[<ai lui

hin.

I(irkon vihkimisai [<aa ei
osata vield. rnd,ird,ti, vaikka itse urakan pitdisi olla valmiina
kesd,kuun lopussa. Sisustaminen ia ikonostaasin hankkiminen vie ornan ai[<ansa Pqisesta
lehrnuksesta tehtd,vistd i koniseind.sti, on keyq neuvo tteluia
ateeralaisen Fi[ippotis-nimi sen iohtaian [<anssa. I konostaasiin siioiteta.an kaikki entiset Petros Sasakin maalaarnat i konit.
Sewakunnista on otettu
yhteyl.eia lqostariin ia sisaret
ovat tehneet kutsusta vierailuia lisalm eer,t Savonlinnaan,
Kuopioon (Orrcdoksia -kerhol,
N ur- eJ<seen1 Joensuuhun
(Maanantai kerho I i" lmatralle. Narna vierailut ovat olleet
limminhenkisii ia sisarista on
tuntunut, etti luostarin ystjvd,t ottavat osaa sydirnestddn
kirkon peruskofiauksen sisa-

lille aiheuttamiin huoliin ia
mycis ilonaiheisiin.

Palkitkoon Jumala runsaasti kaikkia luostarin yst}viJ., Iahioittaiia ia tukiioita.
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Aiti lgumeni. M.rina

I(AKSI TSASOUNAA
Syntyi p ci ey aanci p cirw cimci
hr/ty pikka r ainen lemvnikki

Tsasou nd luontopolurn vawelle,
Lintuil arvt luostarin toisell e yornnafle.

Oli pikka rainen lennrmilil<i
idl&Aitten l..crusien ieressci.
Ihvrn ettelivcit kru set
vrrikci on pikkayainen vrrokki h,,rossa
l<r,tn on lc,illan vcirinen.
Se on pieni l,c,dlanynuru leyrnmilil<i

vnutta meidAn pitiici suoialla sitci
niin pikkayafuen on!

l<r,tn hdn

Sen teem,me.

la he taiwttivat oksia dn hcinen ylleen
lffn myrsk)/t kovasti ttriversi ymparilld
ia kitvan hoivasit lemmikkid
etra hcintri ei wrikcicin itlu ei surtt
p aassyt tavoittarn aloln.
Mutta icikimme nyt lenrrmikin naiden
lc,rltakApyh elnnin koristelh.,rien l.c,rusien

huostaan
ia meneY?lY?t e Suoynus sal melle
lahes toisen valtalunnan rqafie
ia pis?jryr.dymrme siellci olevan
suornussalnnelaisterr lemnnikin luokse
pyhiinvaellukselle.

Mutta sinApa olet saanutpalion ncihdAl
Miten nnonet vienalaisten itlilrt ia ifot
olet saarYlrut ncihd ri ia l,c,rulla
ia rmiten nnoniakettoia ovatkaikki kellosi
helecisti helkyttcineet ia l.c,ltsurn eet
moni a ienalaisiakin siscillesi rukoil emo,art
sinn e itiitneiden ystcivien sci

ia omaistensapuolesta

ia heitci kaiholla muis tamaor,ru

Miten ntonen pyhiinvaeltaian
olet srrortrut ncihdd parnevorn
tuohuksia palamaayi
He ovat sadnet piristynetnci
iatka a matlcaa eteenpcirn
ia olet saanut heitA toivoftaa
aina wtdestaan tenretuilleiksi
hetkeksi seiniesi siscille.

Mutta

l.c,rn

olet
kahd en valtal cuornan raialla,

saat qrna ia aina vartioida

siscillcisi olevien pyhien ihrnisten kera
nryos kotinnaasikin rathaa
lal.rka amafra lainka a'n.

Ia ios voisitkin puhua
kaiken vninkci olet saanut luulla ia ncihdA
niin palion ia kosolti sitci olisikin!

Mutta nyt sinci vartioitset siellci
aina ia lakka amaffa lainkaan .

niti Elisabet

,r
--
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j

--\
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suurta apua.

HEINOLAN BUSSITURMA

Varmaan

joukossa on paljon ystd-

vid ja tuttavia,

Heinolan pyhiinvaellusmatkan turma on

mutta
emme tiedd heiddn nimiddn.

kovasti liikuttanut myos Lintulan luostaria.
lsd Henrik Holldnder uskollisesti johti joka
vuosi lapsiryhmid tai aikuisia pyhiinvaellusmatkalle Lintulaan. Hanen iloinen ja
mydnteinen hahmonsa on j#ianyt pysyvdsti mieleen. Olkoon hdnen ja toisten
menehtyneiden muisto ikuinen. "Kristus
nousi yl6s, niin eldmd vallitsee. Kristus
nousi yl6s, niin ei yhtddin kuollutta ole
endd haudassa."

Tdmd on meille itse kullekin muistutus siitd, etti emme aamulla

matkalle ldhtiessdmme tiedd,

missd
pea
"Herra,
anna
olla.
matkamme
saattaa
minun muistaa, ettd eldmdni p56ttyy, ettd
pdivilleni on pantu mddrd. Opeta minua
ymmdrtdmddn, kuinka katoavainen mind
olen. Vain kourallisen paivid sind annoit
minulle, eldmdni on sinun silmissdsi kuin
ohikiitdvd hetki. Vain tuulenhenkiys ovat
kaikki ihmiset." (Ps. 39:5-6)

Turmassa loukkaantui miehensd kanssa
my6s Lilja Oesch, joka kdvi talkoolaisena
viikon ajan hoitamassa igumenia Antoninaa. Rukoilemme kaikille matkalla mukana olleille ja heiddn omaisilleen Jumalan

lgumenia Marina

ESIRUKOUS ORTODOKSISESSA KIRKOSSA
Muistelu ia muistelukiri

Jumalan sanassa meitii opetetaan rukoilemaan ei ainoastaan itsemme va€u:t myils toistemme puolesta. "Tutnflustakaa siis syntinne toisillmne
ja ruksilkan toistsnne puolesta, jotta parantuisitte.
Vanhurskaan rukous on aoimallinut

ia

oj en

keyttii

Muistelukirian keyftd on verrattain nuori
perinne kirkon litwgitessa eliimiissai.. Perheissti,
joissa eletiitin kirkon tradition muka art, on kiiytos-

saa palion ai-

sii muistelukirja. Siihen kirjoitetaan sekti

kaanl' kehottaa apostoli Jaakob kirjeessiiiin (5:16).
ftodoksisessa jtnnalanpalveluksessa kannetaan
esirukouksia sekii eltivien ettii edesmenneiden

elossa

olevien omaisten ettti edesmenneiden esivanhempien, vanhempien, sukulaisten ja tuttavien nimet.
Krrla on tiirketi myos sen vtroksi, ettii se kertoo
jiilkipolville suvun jiisenten nimet. Suhtautumisemme muistelukirjaan tulee olla kunnioittavaa.

puolesta.

Kirjaa siiilyteteiin kotona ltihellii kotialttaria.
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Se

pidetiiiin siistine ja tuodaan kirkkoon
liturgrapal-

ravintoa leiviin ja viinin muodossa
kiitosuhrissa,
jonka vapahtaja asetti syntiemme
sovitukseksi ia
anteeksi antamiseksi. Myos uuden
Liiton uhriin
kuuluu rukous kuten kuului vanhan
Liitonkin

velulcsessa tapahfu vaa muistelemista
varten.

Muistelulista on "kertakiiyttoinen
muiste_
lukirl'a". suhtautuminen siih"r, o,.
yhui kunrrioit_
tava kuin muisterukirja.rrl. Muisterukirja
ja _lista
ovat niin ulkoasultaan kuin sisiillcilteen
iumal€rnpalveluskirjoja- Ne ovat merkitty
eliiviiksi teke_
viillii ristinmerkillei ja ne toimitetaan
pyheein alttariin luettaviksi ja siksi on teirkeiiu,
miiia tavoin me
niihin suhtaudumme.
Muisteluristaa ei pidii raatia irman
ristih_
merkkiei, huorimattomasti tai epiiselveilii
ka_
sialalla eikii sitti pida varustaa nimien
paljoudelra.
Ios niiin teemm e, parjastamme vajavarsln
kisityk_
semme muistelemisen tiirkeydesia
omassa ruko_

useliimtissiimme.

|umalanpalveluksessa tapahtuvan esinrkouksien lukemisen tarkoitus

Kotona luettava rukous on verattavissa
rukoussiiiinnon (pravilon) lukemiseen:
se on yk_
srtyinen rukous ja sillii ei ole sanranlaista
siunauk_
sellista voimaa kurn yhteiselta ihmisia
yhdtuta_
veillei rukouksela kirton jumaranparveluksessa.
Kirkon rukous - kirkollinen rukous _
on rukous,
josta Jeesus puhuu Matteuksen
evankeliumissa

sielki minci

d"Fo":&

suudeksi iumala I I iseen armoon.

uuden Liiton kirkossa ei ole veriuhria;
Krisfus kuoli syntiemme sovifuIcsen tiihden.
Teistri
puhuu apostoli Paavali opettaessaan korinttilaisia:

ilman (I ]oh.2:2).

yysw. km niin teette,
antaa teille ruiken, mitri minin nimessrini
fuinertri

Isci

?vy

dcitte. ([oh.15:16)

Mytis pyhe ]ohannes

opettaa muistehnissaan
ja voimasta.

es

Kronstadtilainen
irukouksen tiirkeydestii

Nuorena pappina hen kohtasi tuntemattoman naisen, joka pyysi hente rukoilema€rn
me_
nestymista eriiiissii tiirkeiissii tyohonsii
liittyvelssei
asiassa- Nuori Johannes vastasi noyriisti
hiinen
Pyyntodnsii: "Mina en osaa ruko illa,, .,,Rukoilkaa,
bd", nainen vastasi. "Mina uskon, ettii
rukouk_

Miten muistelemme
Ensin muistelenune elossa olevia. Kirjoi_
tamme heidiin nimensii muistelukirjaan
otsikon
Pelasta Hena palvelijasi alle. Kirkkoseieinto
ke_
hottaa kirjoittama.rn ensin patriarkan nimen.
sen
jiilkeen ovat \^rorossa hengllinen esivalta,
arkkipiisPa iu hiippakunnan piispa. Heidethan
on asetettu karrtamaan huoltaja uhripalvelusta
omien

Kor.L5:3).

synfiunme.swittaia

tuotatte he-

delmciti, sitri hedermari, jotw

sii.

Ennen muuta annoin teiu; fiedotai tdrn(in,
minrd itse
olin saaruut oastaanottaa: Kristus htori
meid^cin syntien me auolcsi, niin kuin ori kirjoitettu
(I

Mytis apostoli ]ohannes todisiaa: Hrin on

Kirkollisella rukouksella on erikoinen
voi_

ma- Papisto on erotetfu kantama€rn
ihmisten ru_
kouspyyntoj ii ia huokaul*ia
Jumalan eteen pyhis_
sii palveluksissa. Te$e Jeesus itse puhuu
meille;
Ette te aalinneet minua, aafrn minri ,ihtrin
teidrit, ja
minun tahtoni on, ettti trihdette liitrkeelte ja

Huomatessaan naisen suuren luottamuksen
rukouksen voimaen, nuori pappi huolesfui
vielii
enemmdn ia painotti omaa taitamattomuuttaan
rukouseltimdssd. Tehen nainen: "Te
is.t rukoilkaa
niin kuin taidatte. Minii uskon, ettii
]umala kuulee
rukouksenne." Niinpa ise
Johannes alkoi muis_
tella naista jokais"su liturgrapalveluksessa.
Ion_
kin aian kuluttua isii Johanrrls tapasi heinet jiineen.
Nyt nainen kiitti henta esirukouksesta, sirki
Iumala oli liihetttinyt ise Johanneksen rukousten
mytitii se,, mitti nainen oli Heinelta pyytiinyt.
Tehen kohtaarniseen riitryvat asiat tekiviit
nuoreen pappiin su,ren vaikufuksen. Hiin
ym_
miirsi millainen voima on rukouks ella,jota pappi
kantaa lehimmiiisen puolesta pyhiin urttu"i.,
edes-

Uskovaiset kokoontuvat kirkkoon
yhtei_
jolroin Jumara on nakymeftomiisti heidein keskuudessa€u:r. Kirkko on
myos
paikka, jossa seurakunta yhdessd toimitt
aa pyhdiii,
veretrintii uhripalvelusta. vanhan Liiton
aikana
rukoukset liittyiviit aina veriuhrin
kantamiseen
]umalalle kansan syntien sovitukseksi ja osaliseen

..

senne auttavat minua.r,

(18:19 -20): Minri sanon teille;
mitri talwnsa asiaa
si teistri wot! s@m maan ptirirtii rurcoilee, lffiksen he
saaoat minun Isriltrini, joko on toiadssa.
Siild missri
kal$i tai kolme on koolti minun nimessrini,

olen heidrin keskellciiin.

I

tLnrull..

meiddn

eikfr aain meidrin, aaan koko mna-

Jeesus sovitti syntivelkamme uhraamalla
itsensii. Hen oli viimeinen veriuhri,
Karitsa. Hen
asetti verettomiin uhritoimituksen, Pyhein
Ehtoollisen, vangitsemistaan edeltiineenii yon,i.
Kirkossa
mekin sa€rnme nauttia katoamatonta hengellista

hengellisten kaitsettaviensa puolesta.

Apostoli paavali kehottaa Timoteusta pi_
temeiin rukouksia kaikkien puoresta, koska
fumala tahtoo kaikkien pelastuian ( I. Tim.
z:14):
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koilemme myos edesmenneiden sisarien ja veljien
sielujen puolesta. Vaikka edesmenneiden sielut
ovat Jumalan luona ja heidiin ruumiinsa maan
povessa, he eliiviit hengellisessti eliimiissdmme.
Jeesus opettaa: Ei Hiin ole htolleiden lumala, aann

Kehotan ennen kailckea aflofitflan, rukoilemaan, ?tt,i-

mdiin esirukoulesia ja kiittdnuiiin luikkien ihmisteru
kuninlwi den j a kaikki en o all anyit iij i en puol esta, jotta saisimme uiettdii tyyntri ja raulwllista ekimiiii,
luikin truoin hurslcaasti jo aruokleaasti. Trillsinm ru-

pu olest a,

kous on oikea ja mieluisa lumalalle, meiddtt pelastajallemme, joko tahtoo, ettii knil(ki ittrniset pelastuisiaat ja
tulisfuat tuntemafrn totuuden.

eliioiut, Hrinelle kailcki oaat ekiaiii (L.r.rk.20:38).

Kirkon opetuksen mukaan me uskomme
edesmenneiden rukoilevan myos meidiin puolestamme. Yhdessii heidiin kanssansa me maan

Temen jiilkeen kirjoitamme oman rippiisiimme nimen. FIen ohjaa meitii hengellisessti
eliimiissdmm e ja kantaa huolta pelastuksestamme
rukoilemalla omien rippilastensa puolesta. Muistalroa johtnjianrue, niitri, jotka julistiaat teille lumalan
sanal. Pitfrkfrri mielessrinne, mitur he ekirniinsii eliarit,
ja ottalua heifuin uskonsa esikuaaksenne (Hept.13:7).

pAiillii eliiviit muodostamme kirkon, jolla on yksi
ruumis ja jonka pAa on Kristus Vapahtaia. Apostoli Paavali opettaa: los eldmme, ekinrme Hqran
omina, ja jot lcuolentffi€, kuolernme Herran ontin*.
Elrinrmepii siis tsi kr.tolemme, me htulumme Hqralle.
luuri sitri uartuthan Kristus kuoli ja hqrisi eldm"cirin,
ettri Hrin olisi niin kuolleidur kuin ekiuimkin Hsrra,

Sitten seuraavat elossa olevien vanhempien
nimet, oma nimi, perheenjiisenten, sukulaisten ja
leiheisten ystiivien nimet. Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteukselle: Muttfr se, joka ei huolehdi ontsisistaan ja kailckein liihimmistririn, on kieltiinyt uskonsa ja
on epriuskoista pahunpi (I Tim. 5:8).

(Room.14:8-9)

)&seys haudantakaisten kanssa tuntuu
voimakkaarta, kun koko sydiimestiimme rukoilemme heidiin puolestaan. Rukous heriittliti meissti erittiiin syviillisen tunteen kuulumisesta yhden
kirkon, Herran ruumiin, osallisuuteen.

Omaisten jiilkeen kirjoitamme niiden lehimmiiistemme nimet, joiden eliimiiiin haluamme
Jumalan siunausta. Kirjoitamme muistelukirjaan
kaikkien niiden nimet, joille haluamme terveyttii,
suojelusta ja

hytyyttii

L

Liturgiaa edeltAviissti palveluksesstu Pros-

komidissa (esiintuominen), PaPPi toimittaa
muistelukirjoihin merkittyjen nimien lukemisen
eli muistelun. Or1 hyvii tuoda muistelukirja tai -

kaikessa.

Apostoli Paavali opettaa roomalaisia: Antakaa jokaiselle se, milcri hrinelle

kuuluu: kenelle uerq sille

lista kirkkoon joko edellisen illan vigiliapalveluksen yhteydessd tai aamulla hyvissti ajoin ennen
proskomidia. Ei ole luontevaa endti kyseisen palveluksen paafttye tuoda muistelukirjaa tai
listaa, koska nimien lukemisen aikana otetaan
osasia muisteluleiviist i.

uero, kenelle tulli, sille tulli, kmelle pelko, sille pelko,
kenelle kunnia, sille kunnia. Alkdfr olko kenellekriiin mitriiin aellua, yaitsi ettri rakastatte toisianne. loka rakas-

taa toistansa, on tiiyttrinyt lain

aaatimulcset

(Room.13:7-8).

Lopuksi kirjoitamme |eesuksen opetuksen
mukaan meitii vihaavien nimet. Rukoillessamme
pelastusta ja apua liihimmiiisillemme, jotka ovat
tehneet meille pahaa, rukoilemme ]umalaa muuttamaan heidiin asenteitaan suhteessacu:I ]umala ar.,
kirkkoon ja sen opetuksiin sekii liihimmAisiinse.

Kaikki muisteluleivistii otetut osaset laitetaan diskos -nimiselle lautaselle Karitsa -osan
ymperille. Muodostunut asetelma kuvaa Krisfuksen kirkkoa ja kirkkoa Kristuksen rutrmiina. Nein
rakentuu kuva Karitsasta, jonka liiheisyydessii
esitttiyff niin maallisen maailman synnit kuin
koko kirkko - taivaallinen ja maallinen kertoen
liiheisestii siteestii Jumalan ja Hiinen pyhiensli viilille.

On tiirketitii kantaa rukousta niid.en Puolesta, jotka eiviit toimi kirkon opetuksen mukaan,

jotta heidiin sydiimensd sulaisi synnin kyhyydestii hytyyden liimptitin. ]eesus itse on tiissii

Pyhe |ohannes Krysostomos kirjoittaa ttistii
seuraavasti: Mltista, mitut liiheinen ia ystiittiillinut

meille esimerkkind.

Kuolorurneen nukkuneet, mutta
neet

eivit

ittrrgias sa tapahhrva muistelu

side aaih,tttaa lumalan, Hiinm yyhiutsri ia niiden Yyhiut ja maanpaossa asuoien sekii edesmutneiden aiilillri, jotka uskossa oaat lcuolleet. Muista, miten tiiuis ia
lriheinut yhteys on meidiin ja luilckiut tuonpuoleisten
aiilillri. ktinlca tiiais kiheisyys onkaan toinm toisternffi€, riefituitssuan j a toistelwan set ff alfl,tntien i iisuttut,
Neitsyt ivlarian ja Pyhiut arililki, htn toimitetaan fy-

unohtrr-

Elossa olevien jtilkeen muistelemme edesmenneitii otsikolla Saata Hena lepoon palveliiasi
sielu. Tehan osaan kirjoit€rnme sukulaisten, tut-

tavien, opettajien, hyviintekijoiden ja kaikkien
niiden nimet, jotka ovat meille rakkaat. Sartoin
kuin rukoilemme elossa olevien puolesta, niin ru-

hfrd.,

jumalallista, tafuaallista, unhtersaalista, luikkia

yhdistrturi liturgiaa. Millaisesta hengellisen
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ilon tayt-

tymi2estri i a ekiaiittrioristri yhtrydestci ssammelcaan
sii-

joiden puolesta on kannetfu esirukous, peseytyessiiiin samassa eliiviiksi tekeviissii veressd pyrr"

nii olla osallisina.

Leiviistii otetut osat eivtit liity Kristuksen
ruumiiseen, sillii niite otettaessa ei muistella
Kristuksen
feirsimyksia. Kun pappi liturgiassa
lausuu: "Pyhdit
pyrille" , han nostaa ainoastaan
Karitsa-leiviin salaisen korotuksen symbolina
ristille Krisfuksen rulrmiin kanssa.

kanssa saavat anteeksiannon synneilleen ja osallisuuden iankaikkiseen eliimeA;.
]uuri taki tarkoittavat papin tai diakonin lausurnat sanat muiste_
luosasia maljaan kaadettaessa: pese, Herra, kalIiilla verelliisi tiissii muisteltuien synnit pyhiesi
'
esirukouksien tiihden .

Minke vuoksi muisteluosaset kannetaan

Eik6 siis ole tarpeeksi syytii kantaa esiru_
kouksia liihimmiiisten p.rolesta muistelukirjan tai
-listan avulla pyhiissii liturgiassa?

esille uhripiiydeilta? Siksi ettii niiden viilityksellii
uskovaiset, joiden nimet pappi leiviistd osasia
ottaessaan on muistelukirjoista lukenut,
saisivat
Jumalan annosta pyhityksen ja syntien anteeksi
annon alttarilla. He ovat osasia puhdisfuksen
uhrina olevasta leiviistii ja teiyttyvrit pyhw,cen ab
monlahjoilla puhtaasta ja
i"t""a"ta ve"larrik"i
restd- Toisin sanoen: muisteltavien
sielut saavat
ptieillensii jumalallisen €rmolahjan.

Tiissii palveluksessa meissti tapahfuu puh_
distuminen jokapeiiveiisistii synneistri osallisfuessamme pyhean Ehtoolliseen. Herramme kantama
uhri Golgatalla ja jatkuva liturgiassa tapahtuva
kiitosuhrin toimitus ovat taydeltiset rro-ritokset
syntivelastamme ]umalalle. Kantaess€rmme esirukouksia elossa olevien ia edesmenneiden puolesta
olemme heidiin kanssaan osallisia yhdesu Kristuksen ruumiista.

Nautittuaan Ehtoollisen pappi kaataa osa_
set ehtoollismaljaan ja sekoittaa
pyheein ve_
""
reen. Pyhat, jotka liiheisessd yhteyd"ra
riemuit_
sevat ]umalan kanssa Hiinen valtakunnassaan,
vaikuttavat esirukouksillaan siterg ettii myos
n€,

ise

Viktot/ AL

ffi6't

,UUISTOJA KULUNEELTA TALIITKAUDELTA JA KAUE,UPAAKIN...
lrte*kiwosio
Kuluvo tqlvikousi on Lintulosso

huornattoraa ennen koikkeo
kirkon uudisturnisen vuoksi,
rnutto rnyos rnuito topohturnio
on sy)44 rnuistoo. Luostorin
sotowotisto historioo esittelevci kirjo on ilrnestynyt Volornon julkoiseFnono, uusi kyntti lcitehdos- jo rnotkornuistorokennus on toirninut lO vuotto
jo sisoriston piirissci on rnerkkivuosio: Aiti Serofirnon luostoriin tulosto on kulunut bO
vuotto, Aiti Elisobetin tulosto
35 vuotto, AFi Pelogion tutos-

to

?O vuotto jo uuden tulokkoon, rornonioloisen sisor Nor-

cison

soopurnisesto vuosi.
Luostorisso on rny6s koksi
rnuuto kuulioisuussisorto. Sisoriston rncicird on nciin ollen
14, joisfo luostorin kirjoillo 11.
Uusi tsasouno
Lintulon kounis luostoriolue on

soonut jcilleen uuden pyhan
rokennuksen. Syksylla luostorin pitkcioikoinen ystciwi poroskevo Ruhonen loh;oitti pienen hirsitsosounon, joko sijoitettiin Koskijtirven rontoon
Lopsi niemeen noin puolen ki-

lornetri n kavelyrnotkon pcicihcin

pcicirokennuksesto. Se tuli
volmiino osino Liperin hirsiveistcirnoltd jo pystytettiin
tolvello Huhtikuusso viirneis-

tellaan kotto

osetetoon

tunnettu Niilo Jokinierni. Rontoon on tehty koivo vedenpyhitystci rnarten. Tsosourrr pyhitetcicin pyhalle rnortt)ryri poroskevolle.
Lapsiniemi
Tsosouno on kouniisso kollioisesso niemessd, joko on vuosi-
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jo

poikoi lleen kounis paonukupoli,
jonko on veistcinf puutoistcicin

T

i

kyrnrnenien ojon ollut loidunJo ennen nunnien tuloo

Ekumeeninen jouluhortaus

too. lrAyos Lintulon olueelle

moono.

Polokisso

siella loidunsirrot Koskijcirven
hovin lehrncit, Aiti Vorrcron oi-

Lintulosso on

tulee ensi kescinci opostetoulujo, joissa esitellaan kuvin jo
tekstein rnnl. nykyisin kohvio-

Arkkipiispon jouluohjelrnoon
jo useono vuote-

kono luostorin lehrncit jo nykyisin lornpoot. Ronto on ollut
rny6s uinti-, kolqstus- jo nuotiopoikkono. IU\oosto on voihtelevo, puusto monipuolinen jo
lintujo seka rnetscinelairnici on
poljon. Alue on ollut niin kyla-

yhdessci jcirjestettcivci hortoushetki Polokin kylan vonhollo
houtousrnool lo. lrkirnci ti loisuu-

laisten kuin

punut kouernpoakin.

luostorivcienkin
virkistyspoikkono, johon kesalla 1992 roivottiin luontopolku.

Lintr.rlan luontopolku
komiehen risti

ja

mot-

Luontopolun suunnittelu Polokin kylatoimikunto jo sen toteutti koulullo rnojoittunut
konsoinwilinen nuorten tyoleiri. Polku kiertcici noin kilornetrin pituisenc lenkkinci luostorin
jo koulurokennuksen valilla.
Polun vorrelle, rrykyisen tsosounon poikolle pystytettiin
rnqtkorniehen risti jo rnuutornio vuosio sitten. Tdrnd risti
on nyt kiinnitettynci tsasoumn
ron nonpuo le i seen se i niicin.

no kuulunut Heinciveden lute-

riloisen seurokunnon konsso

det ovot

kylalaisille tulleet
tcirkeiksi, osollistujio on soo-

Hortoushetken jcilkeen

oli

kohviti loisuus entisella Polokin
koulullo, joko nykyisin on kou-

lun loputtuo rnuutettu wnhusten polvelutoloksi. Se on nimeltaan Johonneskoti pyhcin

Johonrrcs Teologin

mukoon.

Lcirnrninhenkiseen ti loisuuteen
osollistui seka vonhusten tolon
osukkoits ettci kylalai siii.

no toirnivrrn Koskijdrven hovin
historioo.
l-uostoritie
Volornon jo Lintulon vcilinen
motko on noin 15 km, joten on
mohdollisto kulkeo sitd kavellenkin. Ennen outojen oikoo
kavelivcit wlomoloiset rippiiscit Lintuloon hergellisien lostenso luokse. Hevoskyyti oli
oikonoon tovollinen kulkumuo-

to. iim. Lintulosto Volornon

houtousmoohan haudotut nun-

not ku l3etetti i n hevosk)rydi l la.
Vesiyhteyskin on luostorien
valilla olemosso, loivo on kulkenut lg7A-luvulto lahtien ke-

Lintulon vonho pcicirokennus,
Koskijtirven hovi, or Polokin
kylcissd keskeisin historiolli-

sdisin. Luostorien vdlillci olern
mcontie, joko jotkuu Lintulon
ohi Tuusniemelle, vihittiin juhlal lisesti Luostsritieksi kesal la
1995.
Ristisootto Volomosto Lintu-

nen rokennus. Jo ennen kuin
luostori rnuutti tcinne kexilla
1946 oli hovillo jo sen mootilollo tokonoon pitkci, lahes so-

Igumeni Ponteleimonin oikono
oloitettiin kcivellen tehdyt ristisootot Volomosto Lintuloon.

Koskijdrwn hovin hisforioo
esitellditin

loon

Rekircl'l<i tsosonnolle jouluno
Arkkipiispo Johonneksen ollesso Lintulosso jouluvieroono

tovuotinen historio. Polokin
kylan on rnuodostunut Hock-

Sootosso konnettiin Jumo-

jcirjesti isci Herrnon yllatyk-

monin sohon yrnporille

sen. Toiseno joulupciivcinci (To-

kijcirven hovi on ollut sohonhoitojon osuntono. ltlavetasso
on ollut iso lehrncikorja, josto
kylalaiset ostivot moidon. Somo kaytcinto jotkui sitten nun-

jonko edessci sitten Lintulon
kirkosso toimitettiin Akotis-

poninpciivcinci) han pyysi noopu-

rissa olevqn Ronttopuiston
jo Raokel Piijo
hevosenso
rosto tulernoon
reen konsso vierncicin luostoriiscintcivcikeci Sulo

vcikeci rekiojelulle

jcicitietci

mydten tsosounolle. Aurinkoinen pokkospciivci oli hieno rekipciivci jo me koikki iloitsimrne
kun Lennu-hevonen oisokellot
kilisten kul.letti holukkoits
luostori n pi hopi irissti.

jo Kos-

nien oikono.

Historioll iset opostetoulut
Kylatoimikunto on jo useon
vuoden ojon toteuttonut kyldn
historioo esittelevcici projektio. Kylan olueelle on suunni-

lonciidin Konevitsoloisto ikonio,

tos-polvelus.

touon iAlkeen igurneni Sergei jdrjesti
viime kestinci jcilleen ristiscoton Jumolonriidin KonevitsoloiIUtuutornon vuoden

sen ikonin vuosipciivcinci hein6-

kuun kymmerententi.

TAIIA

lyreit-

kertoo matko tehtiin luostorien valilla liikenndivallA Sergeiloivollo Kcivelyosuudeksi iAi
noin porin kilornetrin motko

tejci, joiden vomello esitellaan
sohon historioo jo kylan iuon-

Polokin ronnosto Lintuloon.
Lintulosso oli Akotistos-pol-

teltu vi itoitettujo

kdve
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velus jo ruokoilu. Ristissotto
on toos tulevons kescinci louon_
toino 10. pnd heincikuuto. Ilrnoittoutuo voi Volornoon.
fonkoikkinen muisto
Kuluvono tolveno oli kolrne Lin-

tulon konnolto

huornottovao

kuolerncntopousto. Suuren
pooston oikono kuoli Vorkou_
desso rovosti Kolervo Rontoloinen, joko on koonnut jo tollettonut kirjoittomoonso kirjoon tietojo jo rnuistelrnio Lin_
tulon sisoriston pitkcin evok[=

kovoi heen

ojalto. Sisoristohon

oli yli kuuden vuoden oikono
sijoitettuno Joroisi in, Juvol le,

Luhongalle jo Kuhrnolohdelle.
Rovosti Rontoloinen oli tutustunut Lintulon historioon toi_
rniessoon kirkkoherrono Jo-

roisisso.

Jo

lopsuudessoon

Sortovolosso han oli ollut yhteydessci ortodoksiseen kirkkoon.

Pcicisiciiskoudello houdottiin
koksi suurto Lintulqn ystcivcici.
f konirnoolor i Petros Sosoki
kuoli suurello viikollo jo houdottiin toivornuksenso mukoisesti Lintulon houtousrnoohon.
Hcin on rnoalonnut luostorin
kirkkoon suu ?en olttoriseindllA

olevon Jurnolonciiti

Ennus-

rnerkki-ikonin sekci ikonostso-

sin keskeiset ikonit.

Hcinen

ovot rny6s luostorisso olevot pyhan Johonnes
tekemicicin

Kronstodtiloisen ikoni

rnolonditi

jo

Ju-

Jerusolemiloinen

ikoni. Petros Sosokin eldrndntyon tuloksio voi nahda myos
tnuisso lahiolu een kirkoisso jo
tsosounisso, joito on Lintulon
yrnpciristossci rnuutornon kyrnmenen kilometrin olueello
useito.

Pacisiaislouontoinq nukkui kuo_

keen se useiden vuosien ojon
toirni kohvion viereisessci huo_
neesso Kioskino, kunnes uuden
kynttilatehta*n ylcikertoan
ovotti in ti lsvo rnyyrncilci. Luostorin lornpoiden tuotteet, hunojo jo sisorten kasityot sekd
tuohukset ovat edelleen

lonuneen isci Erkki piiroinen
Joensuusso. Hcin ornisti koko
elarnansci ortodoksisen kirkon
tyolle toirnien popin tehtcivien
ohello rnonisso luottornustehtcivissci jo kirjoilijono. Jo
1950-luvullo, jolloin luosto rien
toirninto Suornesso oli monelto

toholto vostotuulesso,
toirni erityisesti Lintulon

Sisorten tuotteet
eivcit kuitenkoon encici riitci
rn)rynnissci.

hcin

rnotkoi lijorncicirien koswesso.
Lukuisot luostorin ystcivcit

luos_

torin uudisrokennushonkkeen
toteuttornisen puolesto jo

ovotkin joko vuosi tdyttd neet
hyl[jti jo vorostojo kouniillo
kasitoillci jo rnuillo lahjoituksillo.
Kohti kexiri
Lutnet ovot suloneet rnelkein
kokonoon viirne pciivinci. paasiciisojon keskijuhlo on ensi vii-

rnuutenkin Lintulon sopeuttqrn i seksi suorno laiseen yrnpcir i stodn.
Uusi kynttikitehdos ja motkomuistomyyrndld 10 vuoffa
Uuden tehdosrokennuksen jo
kyntf ilcikoneen rnydtci on kynttilantuotonto rnuodostunut
kuluneiden kyrnrnenen vuoden
oikono sisoriston pcicitulolcihteeksi. Vonho kynttilatehdos
osuinrokennuksen olokemosso
toirni suurelto osin kcisitydpojoru eikci tuotontoo voitu lisA-

kollo

on kesciloiturnio
odottornosso 7T lornrnosto,
Mvetosso

riittcivcisti. f{yt tehdcian
noin 8000 kg tuohuksio vuo-

joisto 44 koritsojo sekci 3
vuohto, 18 konoo ja I onkkoo.

Pdrri-kisson

jo

Kossisen ke-

scisesonki on kotnn sitten olhiirenrnetscistyksellci

konut

siitci lahtien kun tossut ovot
kestci neet kelin.

Kohviollo jo vieroshuoneisso on
porhoi lloon kciynnissci kewitsi i-

vous. Pion ovotoon vesijohdot
tolven jcilkeen. Kohvioon odo-

tetoon uutto rriyttelyci, joko
tulerono kescinci tu lee olernoon
orkkipiispo Poovolin rnuistoksi
koottu lrrr lok ur,u nciytte ly.
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jo

helluntqi. Koskijcirven jdA on
jo hyvcici vouhtio rnusturnosso,
voikko vielci viirne viikonloppuno oli pilkkikisot. Voikuttoo
silta, ettci kesci on tulosso.

tA

desso jo koneet rnohdollistovot tuotonnon huornottovon liscicirnisenki n. Kirkkokyntti loiden rnyryntici ei kuitenkaon ole
tohdottu torkoituksello poisuttoo, kosko sisoristo on holunnut volrnistoo tuohukset
luostorin rukouselArnAn osettornon elarnanrytrnin osono jo
ornin voirnin olisturnotto tehokkuusojotte lun voloon.
Kioskisto motkom.risto,myymdl6ksi
It'totkornuistojen rnlrynti olkoi
oikonoon kohvion ohesso pienestci puulootikosto rnyytdvinci
tuohuksino, kortfeino, risteinci
jo sisorten kcisitoind. Sen jdl-

ja pion helotorstoi

Tiedot

koko

si Zl.4.gg
sisor Eerc

LINTUIAN LUOSTARIN JULKAISUJA 21.4.1999
Lintula Convent - past and present (Lintulan luostari, 1979)
Lintu lan Pyhdn Kol minaisuuden naisluostarin
(Lintulan luostari, 1 994)

h

istoriaa ja nykypdivdd

Hinta
3,00 mk
5,00 mk

Kuukausi pyhdn Serafim Sarovilaisen kanssa (Lintulan luostari)

10,00 mk

Kuukausi pyh€in Johannes Kronstadtilaisen kanssa
(Lintulan luostari, 1 997)

10,00 mk

Pyh€in Ksenia Pietarilainen ihme (Lintulan luostiari, 1998)

15,00 mk

Pyh€iJohannes Kronstadtilainen:
uksesta (Lintulan luostiari, 1999)

lsi

meiddn - ajatuksia Henan ruko-

Adnikasetti: Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden luostari 100 wotta,
juhlaliturgia 13.8.1995, Saama KP akkipiispa Johannes

10,00 mk

70,00 mk

Videokasetti: Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden luostari 100 vuotta

(loppuunmffi)

Juliste: Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden luostari 100 vuotta,
kuvana Petros Sasakin suunnittelema Lintulan logo
Diasarja: 6 kuvaa Lintulasta

10,00 mk

Posti kortteja uostari n i ko neista
I

2,OO mk

ja rakennu ksi sta

Llntulan luostarin ystdvdt ry:n julkaisema adressi. Kuvana Petro Sasakin tekemd Jumalandidin Jerusalemilainen ikoni. Teksti joko onnittelua

4,00 mk
60,00 mk

tai suruvalittelua viarten
LINTU LAN LUOSTARIIN

LIITTWA

JU

LKAISUJA 21.4.1999

Lintulan
hinta

Rantalainen, Kaleno: Lintulan luostarin evakkovuodet
(Valamon luostarin julkaisuja, 1984, loppuunmyyty)
Lintula - PyhEin Kolminaisuuden naisluostari
(Lintulan luostarin ystdvdt ry, 1985)

180,00 mk

Lintulan kronikka, toim. Akkimand ri itta Pantelei mon
(Valamon luostarin julkaisuja 51, 1992)

95,00 mk

lgumenia Taisian kirjeitii nunnakokelaalle
(Valamon luostarin julkaisuja 59, 1994)

85,00 mk

Pyhdin Kolminaisuuden kunniaksi - vuoden kierto Lintulan luostarissa
(Valamon luostarin julkaisuja 64, 1995)

180,00 mk

Lintulan luostarin historia - Karjalan kannakselta Eteld-Savoon
(Valamon luostarin julkaisuja 76, 1998)

180,00 mk

Kolme akatistoshymnid
(Ortodoksisen kirjal lisuuden julkaisuneurosto, 1 998)
- pyhitkija Serafim Sarovilaiselle
- pyhtille autuaalle Ksenia Pietarilaiselle
- pyh€ille vanhurskaalle ihmeidentekijdille Johannes Kronstadilaiselle
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80,00 mk

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 998
HALLINTO

olivat 29-701 mk. Yhdistys jerjesti Valamon ystdvien kanssa Uspenskin katedrialin kryptassa kirkkokahvit, jonka tuotto oli 4S0 mk.

thdistys piti vuosikokouksen Lintulan luostarissa
28'3' 1998. Kokouksessa oli ldsnd 28 jdsentd.
Toimikaudella yhdistyksen johtokunta kokoontui

seitsemfrn kertaa.

Lintulan luostari oli paflttdnyt kflynnistee syksyilS
pitkfrdn vireillfr olleen kirkon peruskogaursbn.
Luostarin suostumuksella yhdistys pflatti anoa lupaa kfrynnistfrd valtakunnallinen kerdys kirkon
korjauksen osarahoittamiseksi. fie-suomen leeninhallitus my6nsi yhdistykselle kerdysluvan 1 .10.
1998 - 31 .3.1 999. Toisen jflsenlehtemme liitteen.
olivat lahjoitus-tilisiirrot. KerSyslistat toimitettiin

JASENISTO
vuoden lopussa jdsenmddrd ori gr4j5sentd. yhteiscijfrsenid oli 42 , ainaisjdseni5 ZSb ja vuosijdseni6 674 . Jdsenrekisteristd poistettii; kuolteita
jflsenifl 54, yhdistyksestd erosi 4 j6sent6 ja pois_
tettiin 2 jfrsentfl, joiden osoitteita ei saatu setvitetty6.

kaikille tiistaiseuroilte, seurakunnalle
ia kuoroille.
31.12.1998 mennessd kerdys oli tuottinut kerdystilillemme 183.679 mk.

uusia vuosijdsenid liittyi zg, ainaisjdsenid g ja

vuosijflsenista 1 3 muutti ainaisjdseni(si.
Jflsenmaksut olivat entiset: vuosilfrsenmaksu 50
mk, ainaisjflsenmaksu s00 mk, inoistysten vuo_

sijdsenmaksu 2aa mk

ia

I.^AHJOITUKSET

Jfrsenet lahjoittivat yhdistykselle 19.710 mk. yhdistys lahjoitti yhteensfr 60.000 mk luostarin rakennusrahastoon ja avusti 10.000 markalla Lintu-

yhteiirijen kannatus-

jfrsenmaksu Ts0 mk. vuonna l ggg
kertyi jflsen_
maksuja 38.250 mk.

lan luostarin historia -kirjaa.

Yhdistys antoi luostarille myyntiin ikoneita ja adresseja 3.195 mk:n arvosta sekfl maksoi sisarten
Pyhtisan vierailun matkakulut 2.osg mk.

TAPAHTUMAT

lgumenia Antonina nukkui

kuolonuneen

14'2.1998. Yhdistys kustansi linja-auton Helsingistfr Lintulaan 17.2.1998 hautaiaisiin. Matkaan
saivat vapaasti osallistua kaikki, jotka halusivat
saatella igumenia Antoninan haudan lepoon. Matkaan osallistui 1B henkilde.
Perinteinen talkoopaivd luostarissa oli kesdkuun
toisena lauantaina, 13.6.1998. Talkoisiin osallistui
30 jdsentfr Helsingin seudulta ja Kuopiosta.
Nunna Marina siunattiin igumeniaksi 26.7.1 ggg.
Juhlassa yhdistys lahjoitti kirkon rakennusrahastoon 10000 mk.

TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen tiedotuksesta vastasi ramara porokara yhdessfi puheenjohtajan kanssa. Toimikau-

della julkaistiin kaksi jfrsenlehted. Ensimmdisen
p66aiheena oli igumenia Antonina ja toisen valtakunnallinen kerflys.

HUOMIONOSOITUKSET
Toimintavuoden aikana yhdistys muisti onnitteluin
j.a rahalahjoin seuraavia: Metropolijtta Leo (50
v),
lgumenia Marina (siunaus teht6v66ns6), Lintulan
kirkon 30-vuotisjuhla, Nunna varvara (so vuotta
luostarissa), valamon ystflvdt ry (2s-vuoiiquhla)

IT,IYYNTIARTI KKELIT JA VARAI N HAN KI NTA
Yhdistyksen myyntiartikkeleina olivat adressit ja
ikonit. Toimikauden aikana yhdistys osallistui Helsingin yhteismyyjaisiin. Myynt; ia myyjeistuotot

LINTULAN LUOSTARIN YSTAUEN PERINTEINEN TALKOOPAIVA
LINTULASSA
I.AUANTAINA 12.6.1999

Tehtiivini mm. mattojen ja ikkunoiden pesua, kaalimaan kitkemistii ja
kaikista tirkein.on lampolan tyhjennys ja siivous. iervetuloa mukaan. Rajoitetun
majoituskapasiteetin vuoksi-ilmoittaudu hyvissi ajoin puheenjohtajalle
tii t""rille. yhteystiedot l6ydnt sivutta 14.
"it

LINTUI3N LUOSTARIN YSTAVAT RY
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LINTUTAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
JOHTOKUNTA 1999
Puheenjohtaja

Viktor Porokara
Yldnkdtie 49 - 51 C 19
04430 JARVENPAA

1999 -2001
0400 744 757
(0e) 287 e47

Varapuheenjohtaja

lgumenia Marina
Honkasalontie 3
79380 PALOKKI

1997 - 1999
(017) s63 106

Sihteeri

Elvi Hautamdki
Wallininkuja 2 C 52
OO53O HELSINKI

1 998 - 2000
(09) 701 4493 koti
010 514 4911 ty6

Pirkko Miinalainen
Hiihtejdntie 10 B 7

(017) 282 4e67

1

999

-

2001

70200 KUOPTO

Marina Kollatsuo
Minervankatu 2 A
OOl OO HELSINKI
Kari Hintikka
Loutinkatu 5
O44OO

JARVENPAA

1997

- 1999

0400 937 379
(0e) 4ee 4s4
1 998 - 2000
(09) 289 980 koti
(09) 3s1 61281 tyo

JARVENPAA

1 999 - 2AA1
(09) 291 6668 koti
(09) 273 2600 tyo

Anja Lindstnim
Kartanontie 25 B 18
O44OO JARVENPAA

1 998 - 2000
(09) 291 92eB koti
020 451 7570 tyo

Vera Salminen
Myllytie 10 A 3
O44OO JARVENPAA

1 999 - 2041
(0e) 286 245

Tarja Kdmflrflinen
Kihmulankatu 12
74130 IISALMI

1997 - 1999
(017) 813 ess

Tiedottaja

Tamara Porokara
Yldnkotie 49 - 51 C 19
04430 JARVENPAA

(oe) 287 e47

J6sen rekisteri n hoitaja

Anja Lindstrcim
Kartanontie 25 B 18
O44OO JARVENPAA

(09) 2e1 9298 koti

Tilintarkastajat

Tuula Hakamies

Birgitta Selin
Ldhteenkuja 4 A 2
O44OO

Varajfrsenet

RahastonhoitEa

Nina Asunmaa
Varatilintarftastajat

Sonja Miinin
Aune Svennevig

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
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LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY:N JASENMAKSUT
olernalla tilillepanokortilla roit maksaa woden
1999 j€isenmaksun.
llmoita viitenumero maksaessasi.

Timdn lehden v€ilissd

Jdsenmaksut ovat seuraavat:

HenkilOjiisenet:
vuosijdsen 50 mk, ainaisjdsen 500 mk

Yhteis6jiisen:
vuosijdsen 200 mk, ainaisjdsen 750 mk
Tilillepanokortissa on myds kohta mahdollista lahjoitusta varten. Jos
maksat muulla kuin oheisella tilillepanokortilla,
merkitse nimesi ja osoitteesi my6s tilillepanokortin
tiedotusosaan, jotta tiedot vdl ittyv€it maks un saajal le.
HUOMIO
illepanokortti on l€ihetetty kaikille, myds ainaisjdsenille.
Siitd ndet oman Mitenumerosi, jotra voit kiiyft€iii, kun maksat
yhdistykselle maksuautomaatil la.
Ti

Palauta tdmd

I

siw kirjekuoressa

osoitteeseen:

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
OSOITEREKISTERI
Anja Lindstrom
Kartanontie 25 B 18
O44OO JARVENPAA

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY: N PALVELUKORTTI

tr
tr

Haluan liittyti yhdistyksen jdseneksi. Kirjatkaa minut jdsenrekisteriin.

Tilaan adresseja, joiden kannessa Jumalansynnyttdijdn Jerusalemilainen ikoni.
Adressin hinta on 60 mUkplja hintaan lisdtddn toimituskulut 30 mk/toimitus.
Adressit toim itetaan postiennako!!a.

_kappaletta,

onnittelut

_kappaletta,

suruun

Olen maksanut jdsenmaksun
Leonia-tilille 80001 7-1 5't 9804

tr

mk

Osoitteeni on muuttunut, uusi osoite alla

Nimi

Ldhiosoite
Postiosoite
Puhelin

koti

Pdivdys ja allekirjoitus

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
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JOUKKOKIRJE
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LINTUL.AN LUOSTARIN YSTAVAT RY
OSOITEREKISTERI
Anja Lindstrom
Kartanontie 25 B 18
A44AO JARVENPAA

Lintulassa tapahtuu
lrcsana teee
21.5.
12.6.
1o.7.
26^.7.

kirkon harj annostaj aisot
pcrinteinen talkoopaiva
ristisaatto Valamosta Lintulaan
uuden tsasounan vihkiminoo,
KP arkkipiispa Johannos
arkkipiispa Paavalin muistonayttely kahviossa
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