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Lintulan Luostarin Ystavdt ry:n alullepanijana on pidettave Joensuun Ortodoksista mieskuoroa ja erityisesti sen NaistoimF

kuntaa. Naistoimikunnan toimintakertomus vuodelta 1963-64 mainitsee seuraavaa: "Marraskuun 29. piiiviinii 1963 pidettiin pikkujoulun merkeissd kokous, jossa pohdittiin mies- ja naisvoimin Lintulan luostarin sdilyttdmisasiaa, minki tehtdvan
kuoron sydimelle oli jattanyt Kreikan matkan johtaja suurlShettilds Olli Bergman. Samalla piiaiettiin ilahduttaa
sisaria joululahjoilla." Luostarin ystevien kokoontuminen 19.1.1964 Martta Kerkk5sen kodissa kiynnisti konkreettisen avustus.

toiminnan: hankkeena sisarten asuinrakennus, joka valmistuikin 1966 Kirkollishallituksen ja ystiivien toimesta.

Ystdvien toiminta ei tiihiin piiittynyt vaan, johtaja Viki Hukkasen aloitteesta g.2.Lg67 perustettiin yhdistys, jonka
nimeksi tuli Lintulan Luostarin Ystdvit ry, joka samana vuonna 7.12. merkittiin yhdistysrekisteriin. Kautta 4Gvuotisen olemassaolonsa
on yhdistys monella eri tavalla toiminut rakkaan luostarimme hyv6ksi.

Perustetun yhdistyksen ensimmiisena tavoitteena oli varainhankinta luostarin kirkon rakentamiseksi ja siita muodostuikin
koko maan laajuinen kerdys. Tema mittava hanke kesti kuusi vuotta ja huipentui 28.10.1973, kun Kp Arkkipiispa paavali
NP Metropoliitta Johanneksen

ja papiston avustamana vihki uuden kirkon kiiytt66n.

Alkuvaiheessa yhdistyksen toiminta keskittyi hyvin kiinteisti Joensuusta kdsin tapahtuvaan yhdistyl6en toiminnan organisointiin ja my6s paljolti sen toteuttamiseen. Tuolloin yhdistyksetlii oli jiisenid 425 henkilriii,
loiden syvd rakkaus luosiaria
kohtaan auttoikin toimimaan kirkon rakentamiseksi sisariston kiiytt66n.
Luostariin perustettiin kahvio, jota Ylapiti 17.3.1968 perustettu yhdistyksen Naistoimikunta. Kahvio siirrettiin 22.g.Lg6a
luostarin omaan hoitoon. Ystdvien yhteydenpito luostariin jatkui monenlaisten korjaust6iden muodossa, joita tehtiin sisarten
toivomusten mukaisesti.
Kun yhdistystii ryhtyi johtamaan nykyinen Karjalan ja Koko Suomen Arkkipiispa Leo, tdmd tapahtui 1978, toiminta muuttui
hdnen tarmokkuutensa mytit6 aktiiviseksi my<is Joensuun vaikutusalueen ulkopuolella. Esipaimenen ahkera toiminta luos.
tarin hyveksi on ollut hyviinii esimerkkind meille muodossa tai toisessa yhdistyksen toiminnasta myrihemmin vastuuta
kantaville. Esipaimenen johdolla yhdistyksen hallitus toteutti paljon informatiivisia Lintula-juhlia seurakunnissa eri puolella
Suomea.

Yhdistyksen jasenmddrdn kasvaessa pystyi yhdistys ottamaan vastaan yhd suurempia haasteita. Jumalan avulla yhdistys on

saanut piidtokseen kaikki haasteet kunnialla. Monia ja monenlaisia asioita mahtuu yhdistyksen 40rvuotiseen historiaan.
Kaikkia niit6 ei ole tarpeen luetella, silli luettelo ei ole lyhyt. On kuitenkin paikallaan palauttaa mieliin joitakin asioita.
KP isd esipaimen Leolle kertyi yha enemmiin vastuuta ja ty<itii kirkossamme ja ndin tuli yhdistykselle muutoksen hetki, piti
etsiS uusi puheenjohtaja. 15 vuoden ajan toiminta oli esipaimenen vakaassa ohjauksessa, mista vilpittdmat ja kunnioittavat

kiitokset.

Viime vuosituhannen loppupuoli oli luostarissa rakentamisen ja kasvamisen aikaa, mike osaltaan aktivoi yhdistyksen
toimlntaa luostarin hyvtiksi. Vuosina 1992 -1993 laajennettiin luostarin rakennusta lisdsiivelld, johon tuli 10 keljaa. Samalla
vanha asuinosa saneerattiin. Lintulan Luostarin Ystiiviit ry oli teman hankkeen yhtend rahoittajana, erikoisesti kirkon rappauksen toteuttamisessa, se kun ei kuulunut urakkasopimukseen.

Lintulan luostarin 100- v. juhlavuosi 1995 ty6llisti varainhankintaan niin yhdistyksen kuin sen yksittaiset aktiivijdsenet.
Hyvin haastava ja mittava hanke oli varainker6ys kirkon peruskorjaukseen. Tiimiin valtakunnallisen kerdyksen tavoitteeksi
yhdistys asetti 350.000.OO mk. Kerdys onnistui yli odotusten, Yhdistyksella oli ilo luovuttaa peruskorjaustyrin harjannostajaisissa 21.5.1999 luostarille 4O5.5O0 mk.

200Gluku toi uudet haasteet. Vuorossa oli Antonina talon korjaus ja maalaus. Koitti myiis aika saneerata luostarin vanha
p66rakennus. Yhdistyksella oli ilo osallistua sellaisen historiallisen rakennuksen saneeraukseen, johon liittyy niin KoskF
jirven hovin historiaa kuin my6s Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden luostarin historiaa. Yhdistys joko v6lillisesti tai suoraan
hankki pidrakennuksen kunnostukseen 108 450.00 eroa.
Kirjojen kustantamiseen yhdistys on osallistunut, mm. rahoittamalla kirjaa Pyhdsti Johannes Kronstadtilaisesta ja Pyhittaja
julkaistua vihkosta.

Seraf in Sarovilaisesta

ja pienempid kokemuksia. Yhdes.
ne muodostavat suuren kokonaisuuden, jonka keskeisimpdnd osana neemme syvdllisen rakkauden luostariin ja siellii
tapahtuvaan pyhddn el6mddn. Tulevinakin vuosina Jumala meitd vahvistakoon rakkauden tekoihin Kirkkomme luostarF
eldmin tukemiseksi.
Kuten totesin, Lintulan Luostarin Ystevat ry:n 40 vuoden toimintaan mahtuu paljon suuria

si
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IGU M ENIA MARIT{AN TERVEHOYS

Lintulan YstAvien perustamisvuosi on 1967. Ne olivat vlel6 niit6 aikoja, jolloin tyriskentelin Kuopiossa jaioka talvi kdvin Lintutassa viikon talvilomalla. Sitloin kai niit6 kuButtiin hiihtolomiksi. Aiti Serafiman jiiimist6stii l<iytyi muutama minun Lintulaan lahettimiini kortti. Yksi on lahetetty L2.1.L976 lgumenia Antoninalle ja Sisaristolle. Korttini piiiittyy lausahdukseen:
Maaliskuussa liihden Ugandaan Afrikkaan, kahdeksi viikoksi, josta syystd talvilomani Lintulassa jiiiinee pitiim€itta. Aina kun
olin Llntulassa, liihetln jiilkeenpiiin pienen lahjoituksen korvaukseksi vieraanvaraisuudesta. Tilinumeron otin kalenterista
luostarin kohdalta, mutta vasta paUon mytihemmin selvisi, etta se oli Lintulan Ystdvdt ry:n tilinumero. Tulihan lahjoitus
kuitenkin myiihemmin Lintulan hyvdksi.
Lintulan Ystivien neUddnkymmeneen vuoteen sisdltyy paljon ty6tti, avun antoa, myiitdel6mist5, rohkaisua. Tytissii on ollut

satoja - ehki tuhansia - ihmisid, jotka ovat pyyteett6misti panneet leiviskdnsd luostarisisarten hyviiltsi. Useasti pyytiim6ttd Ystavat ovat ndhneet kohteen, jossa tarvittiin liikkeelleliihtoa. Nate kohteita ovat olleet mm. vanhan riihen kunnostaminen Antonlna-taloksi majoitusta varten, kahvion kalustaminen, kasvihuoneiden pystytys, laiturin rakentaminen rantaan, perunan istutus ja nosto. Suuremmista ponnistuksista voi mainita osallistumisen luostarin asuinrakennuksen peruskorjaukseen, lisisiiven rakentamiseen sekd kirkon ja kartanon peruskorjauksiin. Mytis joidenkin kirjojen kustantamiseen
olemme saaneet ystiviltd apua.

Talla hetkelle on kdynnissd useita tarkeitd hankkeita. Yksi niisti on luostarin siirtyminen iiUyliimmityksestd kotimaisen
polttoaineen, joko hakkeen tai pelletin, k€iyttririn. Menossa on tarjousten vastaanottaminen. Vesi- ja viemirilinjan vetdminen
Tuusniemelta tulevasta runkojohdosta Palokin entiselle koululle ja siit€i edelleen luostariin on lopulta toteutumassa. Luostarin jitevesit<ysymyksen ratkaiseminen on vdlttAmdtdnte ja ajankohtaista. Kaikkein vaikein tehtava on navettarakennuksen
korjaaminen - siihen tarvitaan paljon suunnittelua, varoja ja toimenpiteitd. On mahdotonta t6ssd mainitakaan kaikkia kohteita.
Viime kesiksi luostari julkaisi kuvakirjan "Hyvin osan valinneet" 6G.vuotisen Palokissa olon kunniaksi. Tiistii kirjasta ilmes.
tyy viela tdnii kestinii englannin- ja vendjdnkielinen versio.
Viimeaikaisia tyiikohteita oli salin sisikaton korjaus. Maali hilseili sielta pois pahasti. Nyt katto on hiottu ja maalattu uudeF
leen. My6s kynttilStehtaan lattia on hlottu ja maalattu moneen kertaan. Pesutupaan hankittiin pyykin kuivausrumpu, joka
helpottaa pyykin k6sittelya tafuisaikaan. Voi sanoa, ettd melkein yhta mittaa iotain tapahtuu.
Talven tuto viipyi pitkiiiin

ja nyt taas kevit tuli nopeasti. Linnut sirkuttavat ikkunan

edessd otevissa puissa. On ihan paratiF

sillinen tunnelma.
Lintulan sisaristo syddmest66n kiittiid kaikkla Lintulan luostarin ystavie suuresta panoksesta luostarimme el6miissii' Yhdis.
tykselle on ollut hyviit puheenjohtaJat, sihteerit ja muut toimihenkil6t.

plrydimme erityisesti Esipaimen Leoa, isd Viktoria ja kaikkia yst6viSmme muistamaan meitd esirukouksissanne' Meilld
sisarilla on my6s velvoitteita antaa oma hengellinen panoksemme ldhimmdisillemme.
patriarkka Bartholomeos puhui tiiiilli vieraillessaan sisaristolle kauniisti: "onnittelemme teitd pyhtte$ slsaret la &fJ,ii'
remme, ettd tumala hyvyydex$$n on antanut teitte tdmdn paikan sodassa menetetyn tilalle ia suo teitle iatkuvasti kaiken,
mltd aineelliseen elilmddn tarvitaan. Ndtn yoitte kokonaan omls,.autua Kristuksen rakastamiseen, rukoukseen ia hen'
gefilseen ktlvoltteluun, lonka otennainen osa on my6s ruumiiltinen tni. Jos nunna onnlstuu lumalan arnosta tulemaan

pataval<si solhduksi, joia rukoilee Johatsen luostarlin tulevan, tutun tai tuntemattoman, kaikklen maallman ddrien, elivien ia
-edesmenneiden
puoiesta, s/lorn trdnestd valkenevanahin tulee rakkauden evankeliumin saarnaaJa. Hdn leviltdd ympdrilleen
rauhan la tevolllsuuden llmapltrid, vaikuttaa nikymdtt}mdsti sieluthin, Wnnyttiiii stressiS/a levattomuulta ia hdnes6 tulee
rauhantekijii,loka on ansainnut Herran rauhantekiiilille antaman autuaaksi iulistuksen."

Koko sisariston puolesta kiitollisena
lgumenia Marina

LuosrARtN xuuturulstn

snsvsrA

revAAsrer*t

Slsarlsto

ja
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tolsinaan kuultu kreikkalaista kirkkolaulua. My6s musiikinopiskelija Saara Perkola on jo vuosien ajan ollut Lintulassa pitket
iaksot Teofanian aikaan talvella sekti kesiillii. Ensi joulun edella on suunnitelmissa liturgian televisiointi Lintulasta 1g.11.
LauluJa on tarkoitus harJoitella

kesdlli Saaran johdolla.

Retkl Ath oevuoren niyttelyyn
Syyskuussa sisaristo teki retken Helsinkiin Athos-vuoren niiyttelyyn. Mukana olivat myds arkkimandriitta Herman ja valamon
luostarln i$umeni Sergei, jotka molemmat ovat keyneet Athoksella. Autonkuljettajana toami rovasti Olavi Matsi jonka pik-

kubussilla matka sujui hyvin. Niyttelyn lisiiksi sisaret vierailivat Helenan vanhainkodilla, Tapiolan ortodoksisessa kirkossa,
Mellunmden toimintakeskuksessa, Klaukkalan kirkossa, Vantaalla Kristuksen taivaaseenastumisen kirkossa, Jirvenpdin
kirkossa seki Kirkkonummen Pokrovassa, missd oli my6s ytipyminen.
Luonnon antlmia

Kesilld luostarin metsid ja puutarhaa runnellut trombi-myrsky ei onneksi tuhonnut koko satoa. Marjapensaista saatiin niin
paljon marjoJa, etta omaa mehua on vield riittiinyt. Perunasato oli erinomainen. Yhdessii luostarin peltoja viljelevan naapuran
kanssa saimme nlin paljon perunaa, ettd sitd on jaettu luostarin ysteville ja vierailijoi[e lahjaksi pitkin talvea. My6s syksyn
muikkusaalis oli runsas, isd Herman ja h6nen kalastuskumppaninsa toivat Lintulan keitti6lle muikkusangon toisensa j6l-

keen.
Nyt on matkamuistomyymaldn valoisassa takahuoneessa monilla hyllyillii jo kasvamassa uusia taimia, tomaattia, kurkkua,
purjoa ja muuta. Sisar Eunike on saanut tehtdvdkseen avustaa sisar Magdaleenaa ja diti Kseniaa puutarhatiiiss?i.
Omla yrttltuotelta

Matkamuistomyymiiliin hoitajan Aiti Nektarian harrastuksena on yrttikasvien kasvatus ja yrttituotteiden valmistus. Talven
aikana on myyty melkein loppuun viime kesin yrttituotteet. Biotogisestl viljellyt tee. ja mausteyrtit kasvavat omenapuiden ja
marjapensaiden viliss6, I?iheltii mehildispesid. Aiti Nektaria kuivattaa yrtit kuivurissa ja tekee omia teesekoituksia, mm.
lltatee, Juhlatee Ja Paastotee sek6 Yrttisuola, jossa on kasvien lisdksi merisuolaa. Han on koonnut pienen yrttioppaan, jossa
on myiis muutamia resepteja.
Talvlajan kasft6tta
Matkailun ja maataloustoiden v6hentyessd talvella sisaret tekevit erilaisia kisitditii. Kynttildnvalmistus on tietysti paaasiallinen tyii talvikaudella, mutta aikaa riittdd muuhunkin. Aiti Elisabet tekee edelleen kauniita nukkeja, joita on ollut
myynnissi jo vuosien ajan. Kansallispuvut ja satuprinsessojen puvut hdn suunnittelee itse lahjaksi saamistaan materiaaleista. Alti Taisia virkkaa ja nypld6 taitavasti pitsiliinoja ja kirjanmerkkejd. Sisar Jevgenia on tehnyt mm. rukousnauhoja.
Sisar Magdaleena on siirtiinyt kangaspuut talkoolaisten talon ylakertaan ja kutoo sielld talvisin r6symattoja ja tekee my6s
neuleita matkamulstomyymiliin. Luostarin ompelua, talkoolalnen Eeva Kongonsaari tekee my6s myymiliiin myyntituotteita. Aiti Mikaela ja sisar Katariina ovat kdyneet useana vuotena Valamon kansanopiston kultakirjontakurssilla.

Suuri osa myym6liissii myytavista kesitoista tuhe kuitenkin ulkopuolisitta lahjoittajilta, yksityisilti ja seurakuntien
kiisityiipiireilti. Ndmdi ovat hyyin tervetulleita luostarille, naisluostarista matkailuat ostavat mielellddn kdsitriitii.
lkonlen Elmlstusta Jatketaan
Lintulassa on jo yhdeksdn vuoden aJan toiminut ikonimaalauskerho, jonka ohjaaja on Valamon ikonikonservaattori Helena
Nikkanen. Kerhossa on ollut mukana vuoslen mittaan monia sisaria, vililli enemmdn, velilla vain muutama, mutta maalausta jatketaan innokkaan opettajan johdolla. Kerhossa maalattuja ikoneja on myynniss6 matkamuistomyymiiliissii ja joitakin tilaust6ltii on tehty. Luostarin omaan tarpeeseen on valmistunut useita analogiikoneja. Talkootyiinii tehdiiin my6s pape
rFikoneja liimaamalla puulaudalle ikonikuvia. Tahan tydhiin tarvittavia ikonilautoja on saatu lahjoituksena.
Posttmerkit tyollHavat
Aikanaan diti Marinan aioitteesta keynnistynyt vanhojen postimerkkien kerdys on saanut suuren suosion, niiti tulee edelleen
lEaa. Lintulassa on jo huomattava postimerkkikokoelma, joka kiinnostaa my6s matkailUoita, niin suomalaisia kuin ulko
maalaislakan. Postimerkit lajitellaan aihepiireittiin ja myydiiiin pienissd pusseissa. Siinii riittiia talkootyota monelle tulevana

kestnikin.
netoyhteydet laaJenevat
Monella sisarella on kiytrissii tietokone ja siihkiipostikin on ollut jo pitkiiin kansliassa. l{oneiden kayt6ssa sisaria on vapaaehtoistyone ohjannut tietokoneopettaja Birgitta Selin, Sisar Juliana on my6s saanut alan koulutusta ja auttaa tarvittaessa.
Tiinii keviiiini on tietokoneiden vdlille asennettu langaton verkkoyhteys. Endd ei kaikkien tarvitse asioida kanslian koneella

sihk6postia lihetettdessd.
Lintulalla on oma kotlsivu lnternetisse. Se l6ytyy osoitteesta www.ort.fi -> Luostarit -> Lintula. Sivulla on talE hetkella ryhyestl matkailutletoja. Uudistunut kotisivu julkaistaan varmaan jo lShitulevaisuudessa. Aiti Johanna ja sisar Maria kivivit
marraskuussa Kirkollishallituksen tiloissa saamassa ohjausta kotislvun laadinnassa.
Luostarln esittelya Ja klrJalllsta ty6ti
Luostarin sisaret kiiyviit pitiimiissd esityksi6 Lintulasta ja hengellisiste aiheista eri paikkakunnillt varsinkin diti Kristoduli on
usein kysytty puhuja. H6n kdiintiia my6s kreikkalaista kirjallisuutta ja kirjoittaa omia julkaisuja. Aiti ]Genia kiantdii veniijan

kielesta ja kiy hiinkin pitamessa esitelmia ja toimii tulkkina. Aiti igumenia Marina opastaa luostarin kirkossa matkailUaryhmiii ja kiiy myiis puhumassa seurakunnissa ja yhteisoJen tllaisuuksissa.
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Nyt valmlstaudutaan kesaan ja Juhlaan

ja leipomisen pian pidsidisen jiilkeen. Toukokuussa k6y jo
pafion matkailijaryhmiii, jotka voivat tilauksesta saada opastuksen lisdksi kahvitarjoilun kahvilassa. Pdivittdinen aukiolo
alkaa kesdkuussa.
KahvilanhoitaJa sisar Katariina aloitti kahvilan kevStsiivouksen

Kesii 20O7 on Lintulassa jiilleen merkkivuosi. Silloin on Lintulan Ystivdt ry:n 4Gvuotisjuhla, jota vietetiin perinteisen taF
koopdivdn yhteydessii 10.6. Tata kirjoitettaessa isd Herman on jo kokoamansa talkooryhm6n kanssa kuljettanut paikoilleen
viime kesini hankitut kauniit suojakatokset pihalle seki hakenut talvivarastosta ulkopiiydiit ja penkit. Pihaa on ktiynyt
haravoimassa ja siistimdssd talkooryhmi6 l6hiseudu lta.
Ystdvien yhdistyksen juhlavuoteen liittyy muitakin historiallisia tapahtumia. Uudisrakennuksen ensimmdisen vaiheen kunniaksi jii{estettiin 40 vuotta sitten kesilld 1967 ensimmiinen suuri pyhiinvaellusjuhla, johon kokoontui noin 2500 ihmistd.
Samana kesdni siirrettiin kirkkokynttil6iden valmistus Lintulaan. Myos luostarin kaunis kaariportti valmistui tuona vuonna.
Sen rakensi kansainvdlinen ekumeeninen nuorten tyrileiri, jonka johtajana toimi silloinen opettaja Maria lltola, nykyinen
igumenia Marina.

Kesin tapahtumakalenterl
10.6. sunnuntaina Lintulan Luostarin Ystavat ry:n 40-vuotisjuhla, juhlaliturgian toimittaa arkkipiispa Leo.

5,7. torstaina
26.7.

torstaina

Konevitsalaisen Jumalandidin ikonin ristisaatto Valamosta Lintulaan.
Pyhdn Paraskevan tsasounan vuosijuhlan ristisaatto Lintulan kirkosta tsasounalle, jossa
on vedenpyhitys.

Tiedot kokosi nunna Evan$elia

Llntulan Luostarln Ystavat rSn Vuoslkokous
pidettain 18.3.2007 Jdrvenpddn kirkon Serafim salissa. Yhdistyksen johtokunta jatkaa entisessi kokoonpanossaan: puheenjohtaja rovasti Viktor porokara, varapuheenjohtaja igumenia Marina, sihteeri Elvi Hautamaki, varsinaiset jdsenet Marina Feo
ioroff, Kari Hintikka, Anja Lindstrom ja Johannes Nemlander sekd varajdsenet Tamara Porokara, Vera Salminen ja Helena
Kinkki.
Anja Lindstrom toimii yhdistyksen talouden- ja jdsenrekisterin hoitajana. Tiedotustoiminnasta vastaa Tamara Porokara.

ja KaUa Jaukkari.
Yhdistyksen varsinaiset tilintarkastajat ovat Tuula Hakamies ja Liisa Olkinuora, varalla Aune Svennevig
Kuluneenakin vuonna yhdistys panostaa varojen hankintaan Lintulan luostarin hankkeisiin, joista ldmp6keskuksen uusiminen
on ajankohtaisin.

Lintulan Luostarin ystiiviit ry:n toimintaa pyritiiin my6s laajentamaan jirjestdmdlli informaatiotilaisuuksia maimme eri
seurakunnissa.

LINTUI.AN LUoSTARIN YstrAVAT RYN JASENMATSUT 2OO7 JA NIIDEN PERIT{TA

Vuosikokous

piiiitti pitiiii jiisenmaksut ennallaan.Vuosijisenmaksu on 10 euroa, ainaisjdsenmak-

su 100 euroa, yhteisojen vuosijdsenmaksu 35 euroa ja yhteis<ijen ainaisjdsenmaksu 150 euroa.
JisenklrJeen mufana JoXatselte lisenelle, my6s alnaisJisenelle, postltetaan pankklsllfto. VuosUasenet
volvat maksaa

slli

Jiienmaksun, mullle jisenllle se tarjoaa mahdolllsuuden eslmerkiksl tukea luostaria.

Muistattehan kSyttid viitenumeroa maksaessanne. Viitteellinen maksu
on yhdistyXselle huomattavasti edullisempi kuin ilman viitetta maksettu.

Lintulan Luostarin Ystavat Ry:n yhteystietoja
puheenjohtaja Viktor Porokara, Yldnk6tie 4951 C 19, 0443O Jiirvenpdi, puhelin O9-2a7 947 tai 0207220679
Sihteeri Elvi Hautamiki, Wallininkuj a 2 C 52, OO53O Helsinki, puhelin 09-701 44 93 tai O4+52L4749
Yhdistyksen taloudenhoitaja piivittiiti ja yllepitee myiis
yhdlstylGenJasenreklsterls: AnJa Llndstrom, Karianontle 25 B 18, O44OO JARVENPAA
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