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Jumalanpalveluksissa luettava suuri ektenia alkaa sanoilla: ”Rukoilkaamme rauhassa Herraa”. Jo heti 
palveluksen alussa rukoilija kuulee rauhan sanoman olevan kristillisen elämän keskiössä. Uskon 
ytimessä on myös rakkaus. Rauha on moniulotteinen käsite, sillä se voi tarkoittaa niin sisäistä kuin 
myös ulkoista rauhantilaa. Myös rakkaus voidaan ymmärtää monella tavalla. Kristillisessä mielessä 
rakkaus merkitsee hyvän tekemistä toisille eli jakamista. Rakastava ihminen osoittaa rauhantahtoaan 
pohtimalla alati, mitä hyvää hän voi lähimmäisilleen tehdä. Tällä hetkellä meillä on erityinen syy 
osoittaa rakkauttamme sodasta kärsineille ja sitä paenneille ukrainalaisille, mutta myös täällä koti-
maassa luostareissa kilvoitteleville.

Meidän Vapahtajamme vakuutti: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en 
sellaista, jonka maailma antaa.” (Joh 14:27) Nämä Kristuksen sanat saavat tänä keväänä pohtimaan, 
mikä ero on Jumalan suomalla rauhalla verrattuna siihen rauhaan, jonka maailma antaa. Vapahtajan 
sanat saavat myös miettimään, miksi Herra ei luvannut seuraajilleen myös sitä rauhaa, jonka maailma 
tarjoaa. Vastauksia kysymyksiin rauhasta Lintulan ystävä -lehden lukija löytää tässä numerossa 
julkaistusta arkkimandriitta Andreaksen hengellisestä opetuksesta.

Tulevana kesänä Lintulan ystävä löytää varmasti sopivan ajan tehdä matkan Pyhän Kolminaisuuden 
luostariin. Tämän lehden takasivulta löytyy tietoja luostarin pyhäkköjen temppelijuhlista ja ristisaa-
toista, joihin toivotaan osallistujia. Luostaritoimintaa voi avustaa majoittumalla Lintulassa ja teke-
mällä ostoksia luostarin muistoesinemyymälästä, sekä liittymällä kuukausitukijaksi yhdistyksemme 
kautta.

Toivotan kaikille Lintulan Luostarin Ystävät -yhdistyksen jäsenille ja ystäville valoisaa siunattua kesää 
ja suotuisia ilmoja pyhiinvaellusmatkallenne.

Metropoliitta Arseni

RAUHAN SANOMA
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Anna Jegorintytär Missi, karjalaisittain Mishin 
Anni, syntyi 18. marraskuuta luovutetun 
Karjalan itäreunalla sijainneessa Salmin pitä-
jässä. Annin koti oli laajan Manssilan kylän koil-
liskulman Virtelä. Heti rajan takana Aunuksen 
puolella sijaitsivat Rajakonnun, Kavainnon ja 
Kaukoijärven väkirikkaat kylät. Venäjän vallan 
aikana asukkaat rajan molemmin puolin olivat 
jokapäiväisessä kanssakäymisessä aina vuoteen 
1917 saakka.

Aikuiseksi vartuttuaan Anni kävi karjanhoito-
koulun ja meni karjakoksi Valamon luostariin. 
Karjahovi sijaitsi vastapäätä salmentakaista 
Smolenskin skiittaa, skeemapappismunkki 
Jefremin kilvoituspaikkaa. Anni autteli isä 
Jefremiä käytännön askareissa ja vanhuksesta 
tuli hänen hengellinen ohjaajansa. Muistoksi 
ja kiitokseksi Anni sai häneltä pyhän Serafim 
Sarovilaista esittävän taulun. Siinä köyryselkäi-
nen vanhus kulkee metsätietä sauvaan nojaten.

Anni siirtyi vuonna 1935 Kannaksen Lintulaan; 
kuuliaisuustehtävänä sielläkin karjakon tehtävät. 
Hänet vihittiin viitankantajaksi ja nunnanpu-
kukin oli valmiina. Nyt hänestä tuli sisar Anna 
ja tulevaisuus Lintulassa näytti varmalta. Toisin 
kävi.

Marraskuun viimeisenä päivänä 1939 alkanut 
talvisota ajoi Lintulan sisaret evakkoon, alkuun 
Joroisten Maavedelle Airon maataloon. Siellä 
ehdittiin joulukin viettää ahtaissa oloissa mutta 
ystävällisen isäntäväen suojissa. Nunnat osallis-
tuivat talon töihin ja sisar Annan työpaikka löytyi 
talon navetasta. Lintulan tavoin Valamonkin 
asukkaat olivat evakossa, Kannonkosken pitä-
jässä kouluille sijoitettuna. Sielläkin ahtaus oli 
suuri. Skeemapappismunkki Jefremille järjestyi 
asunto Maavedeltä, jonne hän siirtyi asumaan. 
Sisarten elämä Joroisissa jäi lyhyeksi, jo vuoden-
vaihteessa heidät siirrettiin Juvan Maivalan 
kylään, sieltä Luhankaan ja viimein kuudeksi 
vuodeksi Kuhmalahden Puntariin. Isä Jefrem 

jäi Maavedelle ja hänen turvakseen myös sisar 
Anna, nyt Lintulan sisaristosta eronneena Airon 
talon karjakkona, Anna Missinä.

Valamon veljestö oli löytänyt uuden kodin 
Heinäveden Papinniemestä Saastamoisen karta-
nosta. Sen tiloja kunnostettiin ja muutettiin 
luostarille sopiviksi. Vuoden 1940 loppusyksystä 
isä Jefremillekin oli järjestynyt sieltä oma asunto. 
Anni Missiä tarvittiin nyt muualla.

Loviisalainen laivanvarustaja ja eversti Ragnar 
Nordström oli monitoiminen ja aikaansaapa 
mies. Liiketoimien ohessa hän oli ehtinyt osallis-
tua keskeisenä vaikuttajana Aunuksen retkeen 
vuonna 1919 ja Jatkosodan aikana eversti toimi 
Aunuksessa miehitetyn alueen siviilihallinnon 
johdossa. Hänen puolisonsa, Nina Seise, oli 

ANNA MISSI

K ARJALANNEITO LINTULASSA
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Salmista ja ortodoksi – siitä Nordströmin rakkaus 
Raja-Karjalaan ja ortodoksiseen kirkkoon.

Nordströmeillä oli 1930-luvulla maatila Salmin 
Karkussa. Kaukonäköisenä hän myi tilan ennen 
talvisotaa ja osti uuden Ylitorniosta läheltä 
Ruotsin rajaa. Sinne tarvittiin karjanhoitajaa ja 
Anni Missi oli valmis muuttoon. Sodan päät-
tymisen jälkeen Nordström joutui punaisen 
Valpon etsintälistalle. Viime hetkellä, pidättäjien 
saapuessa pihaan, hän ehti hypätä ikkunasta ja 
monien vaiheiden kautta paeta Ruotsiin. Talossa 
odotettiin kuumeisesti tietoja isännän kohta-
losta. Viimein tuli soitto Ruotsista: Eversti oli 
päässyt turvaan. ”Rouva tuli tästä niin iloiseksi, 
että keitti koko palveluskunnalle juhlakahvit”, 
muisteli Anni.

Työvuodet Nordströmeillä kuluivat ja aikanaan 
päättyivät. Anni sai jäähyväislahjaksi ompeluko-
neen ja muutti sukulaistensa luo Rautalammille. 
Vanhus Serafimin kuva löysi paikkansa uuden 
kodin seinällä.

Lintula, Heinäveden Palokissa, oli nyt lähellä ja 
Anni siellä usein nähty vieras. Oli hänellä luos-
tarissa myös omia luottotehtäviään. Elokuussa 

mehustettiin viinimarjapensaiden satoa mehuksi 
ja aina Annin johdolla. Vielä hän valmisti herkul-
lisia keitinpiiraita, jotka olivat varsinkin igumenia 
Antoninan herkkua.

Anni Missi oli uskollinen rukoilija Rautalammin 
pyhän Nikolaoksen kirkossa ja niin myös omassa 
pienessä kodissaan. Kotialttarilta löytyi pappis-
munkki Markuksen omistuskirjoituksella lahjoit-
tama Uusi testamentti ja muistissa pysyi lahjan 
antajan ohje: lukea joka päivä luku pyhää tekstiä. 
Pitkä ja vaiherikas elämä kulki kohti loppuaan. 
Oli aika palauttaa isä Jefremiltä saatu taulu takai-
sin Valamoon ja sieltä luvattiin myös lepopaikka, 
kun aika koittaisi. Anna Missi kuoli 24. syyskuuta 
1993, siunattiin Rautalammilla ja haudattiin 
Uuden Valamon kalmistoon. Hänen harras 
olemuksensa muistetaan hyvin niin Lintulassa 
kuin Rautalammin kirkkoväen parissa.

Metropoliitta Panteleimon

Kuvat: Valamon valokuva-arkisto ja
Mp. Panteleimonin kuva-albumi

Anni Missi esittelee pyhän Serafimin muotokuvaa igumeni Panteleimonille, 1980-luku.
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Lintulan luostari on ollut osa Eija Korpivaaran 
elämää jo yli kaksikymmentä vuotta.

Kirje igumenia Marinalle antoi elämälle uuden 
suunnan.

- Olin aiemmin ollut talkoolaisena Valamossa 
mutta rippi-isäni metropoliitta Arseni kehotti 
pohtimaan myös Lintulaan menoa.

Igumenia toivotti lämpimästi tervetulleeksi. Eija 
eli juuri silloin vaikeaa elämänvaihetta, avioeroa. 
Luostarin rauha ja keskustelut igumenia Marinan 
kanssa auttoivat eteenpäin.

Kaikki talkootyöt ovat luostarissa tulleet Eijalle 
tutuiksi.

- Aloitin ulkotöillä kasvimaalla, monena kesänä 
olin kahvilassa ja keittiössä, tuohustehtaassa, eri 
tilaisuuksissa tarjoilemassa, jopa lapsuudesta 
tutulla heinäpellolla.

Kymmenen vuotta Eija on ollut myös Äiti 
Nektarian parina kirjamessuilla Jyväskylässä, 
Turussa ja Helsingissä. Vaikka viikko on usein 
rankka, on se myös antoisa. Messut tarjoavat 
mielenkiintoisia kohtaamisia ja keskusteluja 
ihmisten kanssa.

Lentoemäntänä elämäntyönsä tehnyt Eija 
on myös matkustanut sisarten kanssa. Äiti 
Kristodulin kanssa Eija kävi hänen Kreikan luos-
tarissaan, igumenia Marinan kanssa Japanissa 
ja igumenia Mikaelan kanssa Australiassa. Eijan 
ammatti ja kokemus matkailusta ovat avanneet 
maailmaa myös sisaristolle. Hän kokee olleensa 
nämä vuodet maallisen ja luostarielämän linkki 
ulkomaille.

Japani on yksi Eijan lempimaista. Vaikka Japani 
mielletään usein Aasian uskontojen maaksi, on 
yksi uskonnoista myös ortodoksisuus 

Matkoillaan Eija on tutustunut kahteen eri seura-
kuntaan ja ollut mukana heidän palveluksissaan. 

Vastaanotto on aina ollut lämmin ja ystävällinen.

- Traditio ja jumalanpalvelukset ovat ihmeellisen 
samanlaisia kuin meillä, aivan toisella puolella 
maailmaa. Yhteinen hengellinen koti yhdistää 
meitä kaikkia, Eija muistuttaa.

Ortodoksisuus on Eijalle tullut osaksi elämää 
jo lapsuusperheen kautta. Vanhemmat olivat 
Karjalan evakkoja, jotka sodan jälkeen asettuivat 
Tuupovaaraan. 

Jos tänä päivänä ortodoksisuus kiinnostaa monia 
ja siihen suhtaudutaan yleensä positiivisella 
mielenkiinnolla, ei sodan jälkeen ollut niin.

- Lapsuudessani jouduimme peittelemään 
uskontoamme. Tuupovaarassa oli silloin vain 
kaksi ortodoksiperhettä. 

Eija muistelee ”ryssittelyä”. Onneksi kansa-
koulussa oli opettaja, joka löi nyrkkiä pöytään, 
puolusti lapsia ja muistutti siitä kuinka omaa 
uskontoa ei pidä koskaan vaihtaa.

Tällä hetkellä Eija sanoo olevansa ylpeä orto-
doksisuudestaan. Elämänsä kokemusten kautta 

Lintula, elämän hengellinen koti
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hän pyrkii auttamaan niitä, joita traditiomme 
kiinnostaa. Joskus heidän asemaansa on vain 
vaikea asettua. Tilanne on heillä aivan toinen kun 
takana on luterilainen lapsuus tai muu uskonnol-
linen yhteisö. Eija kantaa ortodoksista traditiota 
sydämessään veren perintönä.

Lintulasta on tullut Eijalle elämän turvapaikka, 
jonne on aina hienoa palata. Hän sanoo vieraile-
vansa luostarissa 4-5 kertaa vuodessa. Lämmin 
yhteys ja ystävyys sisariston kanssa on tehnyt 
paikasta toisen kodin. 

Sanoilla Eija kertoo olevan vaikea selittää sitä 
syvää kosketusta, jonka Lintulassa saa kokea. 
Hengellisyys elää siellä kaikkialla.

- Koen, että siellä saan elää ja hengittää lähem-
pänä Jumalaa.

Eija Korpivaara kuului aiemmin Lintulan ystävien 
hallitukseen neljä kautta. Nyt hän on halunnut 
jättää paikkansa nuoremmille. Viime kesänä hän 
oli yhdistyksen mukana kuitenkin pitämässä 
luostarin kahvilaa Äiti Elisabetin kanssa.

- Se oli mukava kokemus. Kahvin ja pullan lisäksi 
tarjosimme tietoa luostarista ja keskustelimme 
kävijöiden kanssa. Moni innostui tulemaan luos-
tariin talkoolaiseksi. 

Maailman työn uuvuttamalle ihmiselle luostarin 
rauha ja jumalanpalvelukset palauttavat itsen 
äärelle.

Lintulan ensimmäisillä vierailukerroilla jumalan-
palvelukset tuntuivat Eijasta erityisen kauniilta 
vaikka olo oli välillä epävarma. Miten täällä 
kuuluu olla ja käyttäytyä?

- Silloin monet vanhemmat talkoolaisrouvat 
auttoivat ja neuvoivat minua Lintulan tavoista. 
Nyt pyrin tekemään samaa nuoremmille 
talkoolaisille.

Monesta talkoolaisista on tullut Eijalle elinikäisiä 
ystäviä. Elämän jakaminen on heidän kanssaan 
ollut todellinen rikkaus.

- He tulevat eri puolilta Suomea, erilaisista taus-
toista ja eri työaloilta. Ortodoksisuus ja Lintula 
yhdistää meitä kaikkia.

Eija muistuttaa siitä kuinka luostaria ja sen tapoja 
on erityisesti kunnioitettava.

- Me menemme talkoolaisina sisarten kotiin, 
olemme siellä vieraina työtä tehden.

- On hyvä olla valmis tekemään kaikenlaista 
työtä, sitä mitä sisaristo juuri sillä hetkellä tarvit-
see. Sooloilemaan ei kannata alkaa. 

Fyysinen kunto kannattaa talkootyössä olla hyvä 
ja mieli rauhaisa. Suurimpien elämän kriisien 
aikana ei luostari ole kenties se paras paikka. 
Monet ongelmat usein syvenevät luostarin 
rauhassa. Siellä jos missä ei omaa ajatusmaail-
maansa pääse pakoon.

Itse Eija sanoo syvästi pohtineensa luostarin 
olemusta. Alkuaikoina hän mietti jopa luostari-
elämään siirtymistä mutta ei kuitenkaan pidä sitä 
itselleen sopivana. Oma hengellisyys ei kuljeta 

pois maailmasta vaan paremminkin sitoo sinne. 
Sen sisällä vierailut rakkaassa luostarissa ovat 
kuitenkin suuri ilo. Lintulan luostarin rauhaan on
aina hyvä palata.

Mari Vainio

Kuvat: Eija Korpivaaran kuva-albumi
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IKONIT KERTOVAT

Pyhä Nikolaos on kirkon kaikkein kunnioite-
tuimpia ja rakastetuimpia pyhiä niin idässä kuin 
lännessäkin. Siksipä Lyykian Myrran piispana 
toiminutta Nikolaosta esittäviä pyhäinkuvia 
on myös eniten kaikista pyhien ikoneista. 
Lintulassakin niitä on yleisissä tiloissa kaksi. 
1800-luvun lopulle ajoittuva ikoni (LL 9) on 
kirkon pohjoisseinällä ja eteisaulassa suuriko-
koinen elämäkertaikoni (VL 783), joka on 1700-
luvun lopulta ja peräisin Valamosta.

Tiettävästi Nikolaos syntyi 200-luvun lopulla 
Patarassa kristittyyn perheeseen. Hänen 
vanhempansa Theofanes ja äiti Nonna kuolivat 
ruttoon Nikolaoksen ollessa teini-ikäinen, ja hän 
jäi arkkipiispana toimineen setänsä kasvatet-
tavaksi. Setä, joka myös oli nimeltään Nikolaos, 
vihki hänet jo nuorena papiksi. Kun piispainko-
kous noin vuonna 300 valitsi Myrran kaupun-
gille uutta piispaa, enkeli ilmoitti piispoille, että 
heidän tulisi valita Nikolaos.

Keisari Diocletianus käynnisti 300-luvun tait-
teessa viimeiset kristittyjen vainot ja Nikolaos 
joutui lähtemään maanpakoon. Kahdeksan 
vuotta myöhemmin vuonna 313 hän palasi 
virkaansa, kun keisari Konstantinus palautti kris-
tityille kansalaisoikeudet. Nikolaoksen suurim-
maksi hyveeksi muodostui hyvän tekeminen ja 
omastaan antaminen. Hän auttoi nälänhädän 
uhreja jakamalla vehnää ja velkaantunutta 
isää saattamaan kolme tytärtään avioliittoon. 
Matkallaan Pyhälle maalle hän tyynnytti raivok-
kaan myrskytuulen kaksi kertaa. Sen johdosta 
häntä pidetään muun muassa merellä kulkevien 
ja matkustavien suojelijana

Vuonna 325 pyhä Nikolaos osallistui Nikeassa 
pidettyyn ensimmäiseen ekumeeniseen kirkol-
liskokoukseen ja puolusti siellä ortodoksista 
uskoa Areioksen harhaoppia vastaan. Häntä ei 
mainita kirkolliskokouksen piispojen luettelossa, 
mutta sekä perimätiedon että eräiden asia-
kirjalähteiden mukaan Nikolaoksen arvellaan 
olleen yksi kokouksen 318 osanottajasta. Pyhän 
Nikolaoksen juhlaa vietetään 6. joulukuuta ja 

viikoittain häntä muistetaan torstaisin palve-
lusten loppusiunauksessa. Pyhän Nikolaoksen 
reliikkien siirtoa vuonna 1087 Myrrasta Barin 
kaupunkiin juhlitaan 9. toukokuuta.

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa oleva 
62,5 x 48,5 cm kokoinen Pyhän Nikolaoksen 
ikoni on maalattu 3 cm paksulle sypressilau-
dalle. Sen takana on kaksi tammista tukikiilaa. 
Esipaimen on kuvattu kultataustaiseen pyhäin-
kuvaan avopäisenä yllään punainen ristifeloni ja 
valkoinen omofori. Avoimessa evankeliumikir-
jassa on slaavinkielinen teksti, joka on mukaelma 
Markuksen evankeliumin jakeista (Mark. 3:7–8). 
Nikolaoksen ikonien ominaispiirteenä on taus-
talle kuvatut Kristus siunaamassa pyhää esipai-
menta ja Jumalanäiti ojentamassa hänelle piis-
pallista omoforia.

Ikonin kultaus imitoi metallista riisaa ja kehyksen 
sininen, punainen, valkoinen ja turkoosi väritys 
emalikoristelua. Ikonin kehykseen on kuvattu 
pyhä keisari Konstantinos risti kädessään ja pyhä 
marttyyrikeisarinna Aleksandra. Voidaan olettaa 
pyhäinkuvan olleen perheikoni, jonka kehykseltä 
löytyvät puolisoiden taivaalliset esirukoilijat.

Metropoliitta Arseni

PYHÄ NIKOLAOS IHMEIDENTEKIJÄ
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HENGELLISTÄ OPETUSTA

Rauha teille!
Jumalanpalveluksessa usein kuulemme piispan 
tai papin lausumana rauhantoivotuksen: Rauha 
olkoon teille kaikille. Se on itse asiassa sama 
toivotus, jolla ylösnoussut Vapahtaja kohtasi 
opetuslapsensa: Rauha teille!

Rauha tarkoittaa järjestyksen ja sopusoinnun 
tilaa. Se on sodan vastakohtana oikeudellisesti 
järjestetty tila, joka vallitsee valtioiden välillä 
tai yhteiskunnassa. Se on myös sotatilan päät-
tävä rauhansopimus, esimerkiksi Tarton rauha 
14.10.1920.

Jumalanpalveluksissamme rukoilemme 
rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta. 
Rukoilemme Herralta koko maailmalle rauhaa, 
pyhille Jumalan kirkoille kestävyyttä ja kaikkien 
yhdistymistä. Liturgia alkaa tällä rauhan ekte-
nialla ja päättyy ambonintakaiseen rukoukseen, 
jossa pyydämme: anna rauha maailmallesi, 
seurakunnallesi, papeille, tasavallan presidentille 
ja koko esivallalle.

Vanha testamentti käyttää rauhasta heprean 
sanaa shalom, mikä merkitsee kaikkinaista 
kansan ja ihmisen hyvinvointia. ”Herra on rauha” 
(Tuom. 6:24), ”Herra antaa kaiken hyvän” (Ps. 
85:13).

Profeettojen eskatologisessa eli lopun aikoja 
koskevassa julistuksessa Jumalan sanotaan teke-
vän rauhan liiton, joka toteutuu messiaanisessa 
valtakunnassa, jossa shalomilla on jopa kosmiset, 
kaikkea olevaista koskevat puitteet: (Hes. 34:25-
31, 37: 26-28, Jes. 11:1-9, 15-20, Aam. 9:13-15). 
Sen tuo rauhanruhtinas, joka itse on rauha ja 
jonka rangaistuskärsimys aikaan saa rauhan (Jes. 
9:5-6, Miika 5:4, Jes. 53:5).

Nämä messiaaniset lupaukset täyttyvät Uuden 
testamentin mukaan Kristuksessa, jonka 
syntyessä enkelit julistavat: maan päällä rauha 
(Luuk. 2:14). Vaikka rauhaa merkitsevä Uuden 
testamentin kreikan sana eirene yleensä tarkoi-
taakin rauhantilaa sodan vastakohtana ja myös 
mielenrauhaa, se saa kristinuskossa laajimman 
merkityksensä.

Kristus toteuttaa julistuksellaan ja paranta-
mistyöllään koko ihmisen hyvää ja pelastusta. 
Jumala hänen välityksellään teki sovinnon ja 
hänen ristinsä verellä vahvisti rauhan (Kol. 1:20). 
Tämä Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmär-
ryksen (Fil. 4:/) on jo nyt koettavissa kirkossa, 
jonka jäsenet on kutsuttu rauhatekijöiksi.

Pitkään historiassa sodankäynti oli toisenlaista 
kuin nykyään usein siviiliväestöön kohdistuva 
terroristinen sota. Sota rajoittui tiettyyn aikaan 
ja paikkaan, sotaa kävivät sotajoukot eikä se 
kohdistunut suoranaisesti siviiliväestöön.

Nykypäivän hirmuhallitsijat eivät piittaa sivii-
liuhreista, vaan koettavat lähes hinnalla millä 
hyvänsä murtaa vastustajansa. Tämän ajan tyran-
nit eivät kaihda keinoja, kuten Ukrainan sodassa 
joka päivä näemme. Jokainen sotatoimi, joka 
erotuksetta hävittää kokonaisia kaupunkeja ja 
näiden asukkaita, on rikos Jumalaa ja ihmisyyttä 
vastaan.

Vapahtaja Jeesus Kristus lupaa Pyhän Hengen 
voiman opetuslapsilleen (Joh. 14:26) Yksi Pyhän 
Hengen hedelmistä on rauha. ”Minä jätän teille 
rauhan. Oman rauhani minä anna teille, en 
sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, 
älkää vaipuko epätoivoon.” Muistan kuinka 
kauan sitten eräs kokenut sielunhoitaja kertoi 
miten muuan toipuva alkoholisti oli kokenut 
nämä Raamatun kauniimpina sanoina. Hän tiesi 
mitä maailma antaa. Kun hän kuuli, että Jeesus ei 
anna niin kuin maailma antaa, se rohkaisi häntä 
ja toi hänelle turvan ja rauhan.

Uskon, että Jumala on läsnä sekä pahuuden ja 
kärsimyksen keskellä. Ei hän jätä lapsiaan. En 
käsitä miksi Jumalan luomassa maailmassa sodi-
taan. Rukoilen, Jumala näyttäisi kaikille ihmisille, 
että se paha, mitä toisillemme teemme, ei ole 
Jumalan tahtomaa. Ja ettei kukaan väärinkäyt-
täisi Jumalan nimeä toisen uhkaamisessa, sorta-
misessa tai tappamisessa.

Arkkimandriitta Andreas
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LUOSTARIN KUULUMISIA
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Isä Andreas luostarin papiksi ja rippi-isäksi
KP. Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni siunasi 30. tammikuuta arkkimandriitta Andreaksen 
Pyhän Kolminaisuuden luostarin papiksi ja rippi-isäksi.

Tuohuksia alennusmyynnissä
Helmikuussa alkoi tuohusale, jossa Lintulan kynttilätehtaalta myytiin syksyllä 2019 valmistetut ja 
koronapandemian vuoksi myymättä jääneet valkoiset tuohukset. Tämä vanha varasto loppuunmyy-
tiin reilussa kuukaudessa.

Vieraita Lintulassa 
Helmi-maaliskuussa Lintulassa kävi kansainvälisiä vieraita. Kuuluisa athoslainen ikonimaalari pappis-
munkki Luukas ja pappismunkki Damaskinos Ksenofontoksen luostarista vierailivat Lintulassa ja 
toimittivat liturgian. Isä Luukas piti hengellisen opetuspuheen ja keskustelutilaisuuden sisaristolle ja 
talkoolaisille. 

Joensuun yliopistolla vierailemassa ollut pieni ryhmä Albanian ortodoksisesta kirkosta ja yliopistosta 
kävi Lintulassa diakoni Risto Aikosen johdolla. Vieraat kertoivat Albanian kirkon hengellisestä ja 
aineellisesta jälleenrakentamisesta ja kirkollisesta elämästä.

Ikonimaalari, teologi ja valokuvaaja Konstantinos Stylianos vieraili Lintulassa suomalaisten ystä-
viensä kanssa 4.–6. maaliskuuta. Hän kertoi sisarille hengellisestä isästään Joosef Vatopedilaisesta 
sekä omasta toiminnastaan mm. Indonesian ortodoksien parissa. 

RYHDY LUOSTARIN TUKIJAKSI 

Ryhdy tukemaan Pyhän Kolminaisuuden luostarin toimintaa Lintulan Luostarin Ystävät ry:n kautta 
antamalla haluamasi suuruinen kertalahjoitus tai tule kuukausilahjoittajaksi. Itsellesi mieluisen 
summan voit osoittaa tilille: Lintulan Luostarin Ystävät ry FI5410643000237219.

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja talou-
dellisesti tukea Pyhän Kolminaisuuden luostaria Heinäveden Palokissa. Luostarin ystävänä Sinulla 
on mahdollisuus auttaa yhdistystä aineellisten tavoitteidensa toteuttamisessa vaikkapa ohjaamalla 
merkkipäivästäsi kertyvät lahjavarat yhdistyksen tilille tai tehdä testamentti joko yhdistykselle tai 
suoraan luostariin.
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Toiminta

Koronaepidemia muokkasi Lintulan Luostarin Ystävät ry:n toimintaa toisenlaiseksi kuin alun perin 
oli kaavailtu. Yhdistys ei voinut järjestää perinteisiä kirkkokahvi- ja tukitilaisuuksia eikä talkoopäiviä 
luostarissa tai pyhiinvaellusmatkoja. Jäsenlehti ilmestyi sekä keväällä että syksyllä, ja verkkosivuilla 
kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Eija Korpivaaran ja nunna Elisabetin ideoimana ja heidän johdol-
laan sekä 15 talkoolaisen voimin yhdistys piti 1.7.–19.8. luostarin hyväksi Lintulan kesäkahvilaa.  
Muutamia yhdistyksen jäseniä auttoi Lintulan kesäkirpputorin ylläpidossa, Turun ja Helsingin kirja-
messuilla sekä puutarhatöissä luostarissa. Yhdistys järjesti kuluneena vuonna kaksi pienkeräystä, 
joiden tuotto 31371,23 € välitettiin luostarille. 

Tilinpäätös vuodelta 2021 on 6706,01 € alijäämäinen. Jäsenmaksuista kertyi 10760 € ja jäsen-
ten yhdistykselle antamista lahjoituksista 72824,55 €. Myyntituotot olivat 1777,90 €. Yhdistys 
on lahjoittanut ja välittänyt 86534,47 € luostarille kattamaan puuttuvaa liiketoiminnan tuottoa. 
Jäsentiedotteen kulut olivat 4386,76 €. Muita kuluja ovat pankin palvelumaksut ja postimaksut 
501,97 €, adressien pakkaustarvikkeet 115,15 €, verkkosivujen ylläpito 281,23 € ja pienkeräyslupa-
maksut 110 €. Yhdistyksen varallisuus 31.12.2021 on 8338,45 €.

Yhdistyksen talousarviossa vuodelle 2022 on otettu huomioon koronaepidemian laantuminen 
ja toiminnan vähittäinen elpyminen. Talousarvion loppusumma on 30000 € (vuonna 2021 27000 €). 
Vuonna 2022 yhdistys varautuu lahjoittamaan luostarille 24000 € luostarin toivomuksen mukaiseen 
tarkoitukseen. 

Jäsenmaksut vuonna 2022: henkilövuosijäsen 20 € ja yhteisöjen vuosijäsen 60 € 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 626 jäsentä, joista henkilöjäseniä 592 ja yhteisö-
jäseniä 34. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 41 uutta jäsentä. Yhdistyksestä erosi 10 jäsentä suurim-
maksi osaksi korkean ikänsä vuoksi ja 3 jäsentä on kuollut.

Vuosina 2005–2021 yhdistys on pystynyt avustamaan luostaria vähintään 10000 eurolla vuosittain. 
Kertynyt tuki tältä ajalta on yhteensä 415605,69 €. Luostari on määrittänyt kohteen, johon lahjoitus-
varat on vuosittain osoitettu. Kuukausilahjoittajien määrä on yhä jatkanut kasvuaan. Lahjoittajia on 
nyt 18. Heidän osuutensa kertyneistä lahjoituksista on 5977 €.

Kiitos kaikille menestyksekkäästä toiminnasta luostarin hyväksi.

Anja Lindström
talouden - ja jäsenrekisterinhoitaja

AKTIIVISEN AVUSTAMISEN VUOSI 2021

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

TULEVIA TAPAHTUMIA

Yleisötilaisuus Porissa
Porin apostoli Johannes Teologin kirkossa 15.5. 
metropoliittojen Elian ja Arsenin toimittaman 
liturgian jälkeen Lintula tilaisuus seurakuntasa-
lissa. Mukana äiti Ksenia Lintulan luostarista. 

Helluntai – luostarin temppelijuhla 4.–5.6.
Pyhän Kolminaisuuden juhlan jumalanpalve-
lukset alkavat lauantaina klo 18.00 vigilialla. 
Juhlapäivänä vedenpyhitys toimitetaan klo 8.30 
alkaen ja välittömästi sen jälkeen juhlaliturgia.

Luostarin ystävien talkoopäivä
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n talkoopäivä pide-
tään luostarin temppelijuhlan aattona 4. kesä-
kuuta. Ilmoittautumiset Anja Lindströmille puh. 
040-7414577 Tarkemmat tiedot matkasta löyty-
vät yhdistyksen internetsivuilta.

Pyhän Johannes Kronstadtilaisen pyhäkön 
juhla
Pääportin vieressä sijaitsevan pienen pyhän 
Johannes Kronstadtilaisen tsasounan juhlaa 
vietetään 14. kesäkuuta toimittamalla vedenpy-
hitys klo 12.00

Ristisaatto Valamosta Lintulaan 7.7.
Konevitsan Jumalanäidin ikonin ristisaatto lähtee 
torstaina kävellen klo 7.30 ja laivalla klo 10.00. 
Laivapaikat tulee varata etukäteen Valamon 
myyntipalvelusta. Ristisaaton saavuttua Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa toimitetaan rukous-
palvelus noin klo 12.00 ja sen jälkeen mahdol-
lisuus ruokailuun. Klo 14.30 kirkossa akatistos 
Jumalansynnyttäjälle. Paluu Valamoon laivalla 
akatistoksen jälkeen.

Pyhittäjämarttyyri Paraskevan juhla
Pyhittäjämarttyyri Paraskevan tsasounan temp-
pelijuhlan ristisaatto alkaa tiistaina 26. heinä-
kuuta klo 12.00 luostarin kirkosta. Tsasounalla 
toimitetaan vedenpyhitys. Paluu luostariin 
tapahtuu hautausmaan kautta. Sen jälkeen luos-
tari tarjoaa kahvit.

Jalkateräkursseja Lintulassa
Oili Viskari järjestää Lintulan Antonina-
talossa Jalkateräkurssit: 27.–29.5. ja 2.–4.9. 
Ilmoittautumiset s-postilla: oili.viskari@gmail.
com

ADRESSEJA MYYNNISSÄ
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n onnittelu- ja 
suruadresseja on myynnissä kymmenen euron 
kappalehintaan. Jos ostaa vähintään 10 kpl saa 
50 % alennuksen ja 5-9 kpl ostoksesta alennus 
on 25 %. Myynnissä oleva adressi ja kirjekuori on 
pakattu sellofaanipussiin. Tilaukseen voi yhdistää 
sekä onnittelu- että suruadresseja. Lähetyskulut 
maksaa tilaaja. 
Tilaukset: Anja Lindström, puh. 0407414577, 
s-posti: anja.lindstrom@outlook.com


