
 

 

Hyppää kyytiin!  

Konevitsan kesään 2017  

ja Konevitsa ry:n 25-vuotisjuhlaan!  
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KOHTI YHTEISTÄ  

PÄÄSIÄISTÄ 

Tänä vuonna kristikunta viettää 

pääsiäistä samaan aikaan 16. huhti-

kuuta. Edellisen kerran ns. vanhan 

ja uuden ajanlaskun mukainen pää-

siäisjuhla osui samalle päivälle 

vuonna 2014. 

Samaan aikaan vietetty kristikunnan 

suurin juhla vahvistaa meitä yhtei-

sessä kristillisessä uskossamme ja 

myös herättää meissä Kirkon yksey-

den ja kristittyjen yhteyden ikävää. 

Luterilaisena iloitsen siitä, että orto-

doksinen pääsiäistropari” Kristus 

nousi kuolleista” on jo vuodesta 

1986 ollut virsikirjamme virsi nume-

ro 90. 

Siksi: ”Antakaamme kaikki ylös-

nousemuksen tähden anteeksi ja 

laulakaamme: Kristus nousi kuolleis-

ta, kuolemalla kuoleman voitti ja 

haudoissa oleville elämän antoi.” 

Heikki Jääskeläinen 
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KONEVITSA RY:N  

HALLITUS 2017 

Heikki Jääskeläinen,  

puheenjohtaja 

Soittajantie 3 L 85,  

00420 Helsinki 

045 8551885   

heijaa@saunalahti.fi 

Jarmo Ihalainen, 

sihteeri ja taloudenhoi-

taja 

Kauppakatu 19 C 18, 

78200 Varkaus 

040 747 5200 

jarmo.ihalainen@ektenia.fi 

Kirsi Fahler 

Merivalkama 20 A 16,  

02320 Espoo 

040 744 6536  

k.fahler@gmail.com 

Anastasia Injushina 

Suokalliontiue 7, 

01120 Västerskog 

050 581 7972 

anastasia.injushina 

@springlightmusic.com 

Veikko Muuronen,  

varapuheenjohtaja 

Kivitaskunkatu 7,  

53950 Lappeenranta 

0400 865 814  

veikko.muuronen@pp.inet.fi 

Asta Rosenström-

Fortelius 

Punahilkantie 2 A 1,  

00820 Helsinki  

044 31 33 40 

asta.rosenstrom@gmail.com 

 

Pekka Sankilampi 

Kansakoulukatu 7-9 C 36 

40100 Jyväskylä 

040 528 1951 

Viipurin ja Priozerskin piispa Ignatin  

tervehdys Konevitsa ry:n  

25-vuotisjuhlaan 4.2.2017 

25 vuotta on merkittävä aikajana ihmisen elämässä. 

Nimenomaan niin pitkään suomalainen Konevitsa ry on 

ollut olemassa ja aktiivisesti auttanut Laatokan saarella 

sijaitsevaa pyhittäjä Arsenin luostaria. 

Itse aika on osoittanut, että tämä yritys ei ole ”ihmisis-

tä”, vaan ”Jumalasta” (Ap.teot 5:38-39). Yhdistyksen-

ne päämäärät, jotka ovat arvolliset kaikkeen jäljitte-

lyyn, osoittavat sen jäsenten rakkautta Jumalaa, Hä-

nen Kirkkoaan, Jumalaäitiä ja pyhän luostarin perusta-

jaa Pyhittäjää kohtaan. Ei kulttuurien, kielten, asuin-

maan erilaisuus - mikään ei ole estänyt teitä taloudelli-

sesti ja omalla työllänne ”peläten ja vavisten tehdä 

työtä pelastuaksenne” (Fil. 2:12). 

Monivuotinen osallistuminen luostarin elämässä, erityi-

sesti ensimmäisinä ja siksi kaikkein raskaimpina vuosi-

na, kun monien rappiovuosien jälkeen sitä alettiin jäl-

leen rakentamaan - on todistus Kristuksen Ortodoksi-

sen Kirkon ylikansallisesta luonteesta, jossa uskon ja 

hengen ykseys voittavat inhimilliset jakautumiset. 

Olen vilpittömän iloinen onnitellessani teitä tämän 

merkittävän päivämäärän johdosta, iloitsen siitä, että 

Konevitsa ry:n jäsenten nimissä meillä on ajan kulues-

sa testattuja varmoja ystäviä ja hyviä apulaisia! 

Epäilemättä yhteinen asia tulee ajan kuluessa vain yh-

distämään meitä kanssanne, edesauttamaan keskinäis-

tä kristillistä veljesrakkautta ja iloa! Olette aina mieles-

säni, sydämessäni ja rukouksissani. 

Jumalan siunaus pyhittäjä Arsenin rukousten kautta 

olkoon aina kaikkien meidän kanssamme! 

 

+Ignatij 

Viipurin ja Priozerskin piispa 

mailto:heijaa@saunalahti.fi
mailto:jarmo.ihalainen@ektenia.fi
mailto:k.fahler@gmail.com
mailto:veikko.muuronen@pp.inet.fi
mailto:asta.rosenstrom@gmail.com
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Juhlavuosikokous 

Helsingissä  

Konevitsa ry:n perustamiskokous pidettiin 

Heinävedellä Uuden-Valamon luostarissa 

8.12.1991 ja ensimmäinen vuosikokous 

Lappeenrannassa 16.1.1992. Perustamis-

kokouksessa oli kymmenen osanottajaa, 

ensimmäisessä vuosikokouksessa 25. 

Yhdistyksemme 25-vuotista taivalta juhlis-

timme Helsingissä 4. helmikuuta juhlavuo-

sikokouksella ja 25-vuotisjuhlalla. Juhla-

vuosikokoukseen osallistui 34 jäsentä, 25-

vuotisjuhlassa osallistujia oli noin 70, heistä 

Venäjältä tuli kuusitoista. 

Konevitsa ry:n kunniajäsen Helena Pa-

vinskij toimi vuosikokouksen puheenjohta-

jana ja kunniajäsen Liisa Saarinen sihtee-

rinä. Igumeni Aleksandr kertoi luostarin 

rakennushankkeista. Arseni Konevitsalaisen 

mukaan nimetty upouusi laiva aloittaa lii-

kennöinnin huhti- toukokuussa. 

Juhlavuosikokous kutsui yhdistyksen uusiksi 

kunniajäseniksi Tihvinän ja Lotinapellon 

piispa Mstislavin, joka on toiminut Kone-

vitsan luostarin igumenina 1999-2001, py-

hiinvaellusten rippipapin ja opetuspuheiden 

pitäjän rovasti Leo Iltolan Joensuusta ja 

yhdistyksessä useissa tehtävissä toimineen 

opettaja Marja Rautavan Varkaudesta.    

Hallituksen uudeksi jäseneksi Hannele 

Ranniston jälkeen valittiin Pekka Sanki-

lampi Jyväskylästä. Erovuoroisista Kirsi 

Fahler Espoosta ja Veikko Muuronen 

Lappeenrannasta valittiin uudelleen. Halli-

tuksessa jatkavat edelleen Jarmo Ihalai-

nen Varkaudesta, Anastasia Injushina 

Sipoosta ja Asta Rosenström-Fortelius 

Helsingistä. Yhdistyksen puheenjohtajana 

jatkaa Heikki Jääskeläinen Helsingistä. 

Toimintakertomus ja luostarin toimet 2016 

sekä toimintasuunnitelma ovat luettavissa 

tiedotteen sivuilta 23-29. (HJ) 

Halli-

tuksen 

uusi  

jäsen,  

Pekka 

Sanki-

lampi 

esittäy-

tyy 

Olen syntynyt Kiuruvedellä, josta 13-

vuotiaana muutimme Haapavedelle. Siellä 

kävin kouluni. Haapavedellä minulla on yhä 

kesäpaikka. 

Elämäntyöni tein Jyväskylän kaupunginteat-

terissa. Eläkkeelle jäin viime elokuussa.  

Teatterityötä ehdin tehdä lähes 40 vuotta. 

Konevitsan luostari on kiinnostanut minua 

kauan.  Ensi kerran pääsin käymään siellä, 

kun piispa Arseni vieraili siellä ensimmäistä 

kertaa piispana.  Sen jälkeen olen käynyt 

luostarissa talkoolaisena kerran tai pa-

ri kertaa vuodessa.  Viime vuosina olen 

Muurosen Veikon kanssa vetänyt saarella 

talkooleirejä heinä- elokuun vaihteessa.   

En ole synnynnäinen ortodoksi. Kirkkoon 

liityin kymmenisen vuotta sitten.   

Yksi upeimmista kokemuksistani Konevit-

sassa on, kun menin yksin sinne omalla 

autollani. Tosin Muurosen Veikko oli op-

paanani ja ajoi edellä.   

Oli kevät, toukokuun loppu.  Menin Hevos-

kivelle.  Sen ympäristö oli valkeana valko-

vuokkoja.  Kaukaa kuului käen kukunta. 

Takana oli raskas työtalvi.  Kapusin ylös 

tsasounaan.  Oli tosi juhlallinen olo.  Tein 

ristinmerkkejä ja kiitin Jumalaa tästä hie-

nosta hetkestä.  
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25 vuotta kahdessa ja puolessa tunnissa 

Konevitsa ry:n 25-vuotisjuhla 4.2. miltei 

täytti Helsingin ortodoksisen seurakuntasa-

lin. Vieraiksi saimme Venäjältä kaikki neljä 

luostarin igumenina palvelleet ja monia 

muita ystäviä Konevitsa-yhteyksistä. 

Juhlaväellä oli moninkertainen syy aloittaa 

kiitosrukoushetkellä, jonka suomeksi ja 

venäjäksi toimitti rovasti Timo Tynkky-

nen. Häntä avusti pastori, kanttori Petri 

Hakosen johtama Helsingin ortodoksisen 

seurakunnan kvartetti.  

Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Jääske-

läinen toivotti juhlijat tervetulleiksi. 

Juhlapuheen piti luostarin ensimmäinen 

igumeni, nykyinen Kronstadtin piispa Naza-

rij, joka itsekriittisestikin pohti luostareiden 

merkitystä tämän päivän ihmiselle. 

Kuvakooste ”Konevitsan luostari ennen ja 

nyt” esitti saarella 25 vuoden aikana tapah-

tuneita muutoksia.  Helena Pavinskin ja 

Heikki Jääskeläisen kokoaman kavalkadin 

voi katsoa myös www-sivuiltamme. 

Hallituksemme jäsen, pianotaiteilija Ana-

stasia Injushina loihti seurakuntasalin 

flyygelistä romanttista Johannes Brahmsia. 

Vuosikokouksen paria tuntia aikaisemmin 

kunniajäseniksi kutsutut opettaja Marja 

Rautava, rovasti Leo Iltola ja piispa 

Mstislav kukitettiin ja he saivat kunniajä-

senyydestä kertovat kunniakirjat. 

Lähes spontaanina yllätyksenä venäläiset 

vieraat kokosivat iloksemme mieskuoron. 

Tervehdyksiä kuultiin useita. Igumeni 

Aleksandr luki Konevitsan luostarin hen-

gellisen johtajan, Viipurin ja Priozerskin 

piispa Ignatij´n tervehdyksen. 

Piispa Mstislav puhui kunniajäseniksi kut-

suttujen puolesta ja entisenä igumenina. 

Arkkimandriitta Isidor lahjoitti yhdistyksen 

puheenjohtajalle ortodoksisen stolan.   

Arkkimandriitta Sergei tervehti yhdistystä 

Uuden-Valamon veljestön puolesta. Liit-

tyiväthän Konevitsan veljet 1956 Uuden-

Valamon veljestöön. Luostareiden ja Kone-

vitsa ry:n välillä on lämmin ja vilkas yhteys. 

Keiteleen kunnanjohtaja Hanna Helaste 

onnitteli yhdistystä Konevitsan veljestön 

vuosien 1940-1956 sijoituskunnan puolesta 

ja kiitti vuosittaisen pyhittäjä Arsenin muis-

topäivän järjestelyistä Keiteleellä. 

Diakoni Heikki Suomala tervehti Konevit-

sa ry:tä Kuopion ortodoksisen seurakun-

nan, Keiteleen tiistaipiirin ja Hamulan kylä-

läisten puolesta. 

Konevitsa ry:n perustajajäsen Andreas 

Hänninen kertoi, mitä kaikkea oli ehtinyt 

tapahtua ennen Heinävedellä 8.12.1991 

pidettyä perustamiskokousta.  

Pyhän Athos-vuoren ystävät ry:n puolesta 

Konevitsa ry:tä onnitteli puheenjohtaja Ta-

pio Maljonen, 

Lisäksi tervehdyksensä olivat lähettäneet 

metropoliitta Panteleimon, rovasti Mikko 

Kärki sekä Lintulan luostarista igumenia 

Mikaela ja nunna Ksenia. 

Juhlan juonsi yhdistyksen edellinen puheen-

johtaja Riitta Vainikka, tulkkeina toimivat 

Anastasia Injushina ja Helena Pavinskij.  

Kokousjärjestelyt hoitivat yhdistyksen jäse-

net pääkaupunkiseudulta. Erityiskiitos Hel-

singin ortodoksiselle seurakunnalle tiloista, 

avusta ja tuesta. 

Konevitsa ry:n sihteerinä ja puheenjohtaja-

na ja tulkkina toiminut Helena Pavinskij oli 

varautunut kiitos- ja päätössanoihin. Aika-

taulusyistä puhe ilmestyy tiedotteessamme.  

Juhlaan saapuneet piispat ja papisto osallis-

tuivat Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen 

siunauksella vigilian ja toimittamiseen Us-

penskin katedraalissa. (HJ)  



7 
 

Tervetulosanat Konevitsa ry:n 25-

vuotisjuhlassa 4.2.2017 

TULKAA KAIKKI SISÄLLE 

HERRANNE ILOON! 

Korkeasti siunatut Isät Esipaimenet, kunni-

oitetut isät, Konevitsa ry:n jäsenet, hyvä 

juhlaväki! 

Konevitsa ry:n hallituksen puolesta toivotan 

teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi 

25-vuotisjuhlaamme. 

Onnellista on se, että keskuudessamme 

täällä salissa on neljä yhdistyksemme pe-

rustajajäsentä.  

Täällä on teitä, jotka olette tehneet työtä jo 

ensimmäisestä hetkestä alkaen, ja on kol-

mannella, kuudennella, yhdeksännellä ja 

vasta yhdennellätoista hetkellä mukaan 

tulleita.  

Nämä Pyhän Isän Johannes Khrystomoksen 

pääsiäissaarnassa mainitut hetket ovat kuin 

yhdistyksemme viisivuotiskausia. 

”Siis tulkaa kaikki sisälle Herranne 

iloon. Niin ensimmäiset kuin toiset, 
iloitkaa juhlasta.” 

Iloitsemme siitä, että Konevitsan luostari 

aloitti uudelleen toimintansa 25 vuotta sit-

ten ja iloitsemme siitä, että yhdistyksemme 

on eri aikoina eri tavoin saanut jakaa nämä 

vuodet luostarin veljestön ja luostarin ystä-

vien kanssa.  

Iloitsemme siitä, että Jumala käänsi kanso-

jen kohtalot niin, että oikeus vapaasti har-

joittaa uskontoaan toteutuu nyt laajemmin 

kuin runsas neljännesvuosisata sitten.  

Me täällä Suomessa sekä veljemme ja sisa-

remme Venäjällä olemme yhteiskunnis-

samme käyneet läpi maallistumisen, seku-

larisaation monivaiheisen prosessin. Kussa-

kin maassa se on ollut vähän erilainen, yh-

teistä on ollut materialismi ja huomion kes-

kittyminen vain siihen mikä on tässä ja nä-

kyy. 

Nyt me olemme siirtymässä sekularisaation 

jälkeiseen aikaan. Enää ei puhuta uskonnon 

kuolemisesta. Nyt uskonto ja kirkot näkyvät 

julkisessa tilassa, monen mielestä yllättävil- 

 

Heikki Jääskeläinen, Konevitsa ry:n pu-

heenjohtaja 2013- 

läkin tavoilla. Yksi näistä Jumalan meille 

valmistamista yllätyksistä on ollut Konevit-

san luostarin toiminnan uudelleen alkami-

nen. 

Luostarin avaaminen on merkki siitä, että 

Jumala toimii keskuudessamme.  Myös 

meidän ihmisten kautta.  Ennen kaikkea 

luostari on merkki ihmisille, jotka etsivät 

itselleen henkistä kiintopistettä ja hengellis-

tä kotia. Luostarielämän merkityksestä ny-

kyajan ihmiselle tuleekin enemmän puhu-

maan K.S. piispa Nazarij. 

Iloitsemme tänään erityisesti venäläisten 

ystäviemme läsnäolosta täällä keskuudes-

samme.  

Ehdotan, että nostamme maljan kaikkien 

läsnä olevien terveydeksi sekä Konevitsan 

luostarin ja Konevitsa ry:n jatkuvalle ja 

tulevalle yhteistyölle. 

”Siis tulkaa kaikki sisälle Herranne 
iloon. Niin ensimmäiset kuin toiset, 

iloitkaa juhlasta.”  
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Piispa Nazarij ei halunnut pitää juhlapuhetta eikä luentoa. Niiden sijasta hän jakoi aja-

tuksiaan munkkielämästä ja sen ongelmista tänä päivänä. Tulkkina Helena Pavinskij. 

K.S. Kronstadtin piispa Nazarij: 

Luostareiden merkitys tämän päivän ihmiselle 

Piispa Nazarij pyysi pyhiinvaeltajia, tal-

koolaisia ja vierailijoita, että esittäkää 

itsellenne kysymys, miksi tulette luos-

tariin. Jokaisella tulijalla on oma syyn-

sä, päämääränsä.  

Venäläisen pyhiinvaelluksen idea on 

ollut, että luostariin mentiin ja men-

nään, jotta ihminen voisi tunnustaa 

syntinsä. Eikö voida sanoa, että jokai-

sessa seurakunnassa, jossa on pappi, 

voitaisiin katua ja tunnustas synnit? 

Kyllä. Venäjän kirkossa ehtoolliselle 

menevät käyvät synnintunnustuksella 

edellisenä iltana.  

Lisäksi meillä on traditio, että matkus-

tetaan luostariin kerran tai kaksi vuo-

dessa ja kadutaan siellä perusteellises-

ti. Kukaan ei pysty vastaamaan täydel-

lisesti, miksi näin on. Siksikö, että luo-

tetaan enemmän ihmisiin, jotka asuvat 

luostarissa. Että papit luostariseinien 

sisäpuolella miettivät syvällisemmin 

omaa elämäänsä ja luostarin ulkopuo-

lella elävien elämää? 

Kummallista on, että avioelämän kysy-

myksistä tullaan usein kysymään ni-

menomaan munkeilta, vaikka suurin 

osa munkeista ei ole koskaan ollut nai-

misissa.  

Monet ihmiset jotka eivät ole uskovia, 

tulevat luostariin saadakseen kosketuk-

sen historiaan, nauttiakseen arkkiteh-

tuurista, tutkimaan vanhaa ja uutta 

ikonimaalausta, nauttimaan kulttuuri-

perinnöstä, joka luostareihin sisältyy. 

Luostarit eivät ennen olleet tällä tavalla 

kulttuurikeskuksia vaan keskuksia, jois-
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sa harjoitettiin ja opetettiin esimerkiksi 

maanviljelystä. Valamon omenat saivat 

jopa kansainvälistä tunnustusta.  

En jatka kuitenkaan historiasta. Lähes-

tyn tätä päivää.  

Mitä puhuin koskee nimenomaan luos-

tarin ihanteellista olotilaa, vaikkei van-

hoissakaan luostareissa ole ollut sellais-

ta ihanteellista tilaa. joista me kirjoista 

luemme.  

Luostari ennen kaikkea ihmisten yhteen 

tulemista. Kaikki mikä koskee ihmisen 

sisäistä elämää, moraalia, on läsnä 

luostarissakin. Jokainen tuo mukanaan 

omat näkökantansa, moraalinsa. Luos-

tari on puhdistautumislaitos, oppilaitos. 

Silloin kun luostarin asukas opiskelee, 

hänen luokseen tulee ihmisiä, jotka ha-

luavat oppia. Yhdessä he oppivat toisil-

taan. 

Jotkut luostariin tulevat saattavat aja-

tella tapaavansa suuren vanhuksen. 

Luostarin asukkaalla ei kuitenkaan ole 

juuri aikaa tulla suureksi vanhukseksi.  

Vanhusta etsinyt pyhiinvaeltaja saat-

taakin sanoa ettenpä löytänyt. 

Ei pidä matkustaa luostariin, jos etsii 

vain suuri vanhuksia. Tärkeätä on miet-

tiä ja esittää papille kysymyksiä ja yh-

dessä hänen kanssaan käydä niitä läpi. 

Silloin molemmat oppivat ja auttavat 

toinen toistaan. 

Nykyään ihmiset saattavat valmistautua 

luostariin lähtöön parikin vuotta, saat-

tavat luoda itselleen fantasioita mitä 

siellä kohtaavat, ja palatessaan sanoa, 

etten tavannutkaan siellä enkeleitä. 

Liian aikaista onkin lähteä luostariin ja 

tavoitella taivasta. 

Joskus käy niinkin, että ihminen tulee 

takaisin maailmaan aivan uutena ihmi-

senä vaikkei olisi käynyt luostarissa yh-

tään keskustelua. Luostarin ilmapiiri, 

ympärivuorokautiset  jumalanpalveluk-

set, joita meillä ei ole tavallisissa seu-

rakunnissa, tekevät vaikutuksen. Jos 

seminaarin käynyt tulee seurakuntaan 

papiksi, uskon että hän ei vietä ympäri-

vuorokautista jumalanpalveluskiertoa. 

Luostareissa tämä on ja luostarit säilyt-

tävät sitä.  

En halua arvostella seurakuntaelämää. 

Se on seurakuntaelämän traditio.  

Haluan vielä puhua luostarin yhdestä 

merkityksestä. Aleksanteri Nevalaisen 

lavrasta noussut 60 piispaa. Hyvänä 

esimerkkinä edessäni istuu kolme piis-

paa, jotka ovat aikanaan kilvoitelleet 

lavrassa.  

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 

vuotta Venäjän vallankumouksesta, 

tragediasta.. Vallankumouksen jälkeen 

Venäjälle jäi vain 10 luostaria. Lenin-

gradissa oli vain 17 seurakuntaa eikä 

yhtään luostaria. 25 vuotta sitten tuli-

vat uudet ajat. aloimme nauttia vapau-

desta. 

Jokainen igumeniksi nimitetty sai täysin 

raunioituneen luostarin.  Sama koski 

Konevitsaa. Kun tulin sinne, siellä asui-

vat sotilaat. Meistä kahdeksasta henki-

löstä, minä olin ainoa munkki eikä mi-

nullakaan ollut munkin kokemusta. On-

gelma oli että ei ollut rippi-isiä omaa 

luostaria varten. Jouduimme rakenta-

maan kaiken alusta, nimenomaan hen-

gellisesti.  

Nyt on kulunut 25 vuotta, mutta on-

gelmat ovat jääneet.  

Ennen munkkilaisuuden peruskivi oli 

maatalousväki. Nyt ei sanan varsinai-

sessa merkityksessä ole talonpoikia. 
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Nyt parhaassa tapauksessa luostareihin 

tulee intelligentsijaa. He eivät oikein 

itsekään tiedä mitä etsivät luostarista. 

He ovat jo nauttineet maailman kaikista 

iloista.  

Haluan kääntyä teidän puoleenne, jotka 

tulette luostariin. On nimittäin ihmisiä, 

jotka eivät ole valmistautuneet pyhiin-

vaellukseen. Maallistuminen luostareis-

sa tapahtuu nimenomaan pyhiinvaelta-

jien kautta. Kuvitelkaa että luostarissa, 

jossa on 15 henkilöä, vain kaksi voi 

viettää luostarielämää. Kuvitelkaa, että 

sitten luostariin tulee kaksijalkainen 

kiusaus, provokaatio ihmiselle joka ei 

ole vielä juurtunut luostariin… 

Venäjän kirkossa on vanha ja laaja 

luostariperintö. Monet pyhittäjät ovat 

kasvaneet luostareissa. Valitettavasti 

tämä traditio on katkennut kokonaan. 

Edeltäjiltä meille ovat onneksi jääneet 

heidän puheensa ja saarnansa. 

Vielä yhdestä kiusauksesta.  

Ainoa paikka maailmassa missä munk-

keuteen ei ole koskettu on Pyhä Athos-

vuori. On ihmisiä, jotka rakastuvat At-

hokseen. Mutta kun ei ole omaa tradi-

tiota, ruvetaan siirtämään athoslaista 

perinnettä venäläisiin luostareihin. Täl-

lainen muuttaa sen tradition, joka Ve-

näjällä on ollut. Kasvaa ihmisiä, jotka 

haluavat rukoille mutta eivät halua teh-

dä työtä 

Ilman muuta Athoksen traditio on kun-

nioitettava ja vankka mutta sen siirtä-

minen nykyajan venäjälle ei ole tuotta-

nut tulosta. 

Toivotan Konevitsan luostarin veljestöl-

le voimia kestää se ulkopuolinen paine, 

joka nyt pyrkii saarelle. Rakennustyöt 

ovat alkamassa. On hyvä, jos rikkaat 

haluavat jakaa omastaan. Heillä on kui-

tenkin oma näkemyksensä, luostarilla 

on toinen tehtävä. Siksi toivomme, ettei 

Konevitsan luostari menetä omalaatui-

suuttaan 

Toisaalta iloitsen, että on löytynyt 

mahdollisuuksia rakentaa.  Uskon että 

Konevitsa ry auttaa luostaria säilyttä-

mään ainutlaatuisuutensa. Uskon että 

myös pyhittäjä Arseni. Jos itse olemme 

heikkoja rukoilijoita, luottakaamme 

edellisten sukupolvien rukouksiin.  

Ihminen joka haluaa tulla munkiksi ei 

voi puhua munkkeudesta teoreettisesti. 

Toisaalta jospa ne, jotka tulevat luosta-

riin, muistaisivat että samoilla paikoilla 

ovat kilvoitelleet sadat elleivät tuhannet 

ennen meitä.   

On paljon sellaista, mitä ihmiset eivät 

haluaisi tavata luostarissa, ja kuitenkin 

tapaavat. Luostarissa asuvat ja ulko-

puolella elävät etsivät tietä taivaaseen, 

ovat matkalla pelastukseen. Antakaa 

meille anteeksi, jos ette ole löytäneet 

luostarista sitä, mitä olette tulleet ha-

kemaan.  
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Konevitsa ry:n kunniajäseneksi kutsutun  

piispa Mstislavin puhe juhlivalle yhdistykselle 

Korkeasti Siunatut, rakkaat Isät Esi-

paimenet, suuresti kunnioitettu rovasti 

Heikki Jääskeläinen, 

Konevitsa ry:n hallituksen jäsenet, 

kunnioitetut isät, veljet ja sisaret! 

Sydämellisesti tervehdin teitä ja onnit-

telen merkittävän tapahtuman - Kone-

vitsa ry:n perustamisen 25-vuotisjuhlan 

johdosta. Ilolla ja rakkaudella Kristuk-

sessa toivotan teille lujaa terveyttä, 

kärsivällisyyttä, sielun rauhaa, voimia 

ja hengen vireyttä, niin tarpeellisia tei-

dän vastuunalaisessa ja erittäin hyödyl-

lisessä palvelutehtävässä Kristuksen 

Kirkon hyväksi. 

Kiitän Puheenjohtajaa, rovasti Heikki 

Jääskeläistä ja Hallituksen jäseniä 

huomionosoituksesta - kutsusta jakaa 

kanssanne juhlallisuuksien rukoukselli-

nen ilo. 

Tänään on erityinen päivä - Yhdistyksen 

syntymäpäivä, todellakin sen perheen, 

jonka 25 vuotta sitten loivat piispa Na-

zarij ja ne ei-välinpitämättömät kristi-

tyt, jotka halusivat antaa apuaan rauni-

oista jälleenrakennettavalle Konevitsan 

Jumalanäidin syntymän miesluostarille, 

joka on pyhittäjä Arsenin vuonna 1393 

perustama Venäjän Pohjolan ai-

noalaatuinen luostari. Nyt on paikallaan 

muistella menneitä vuosia, tapahtunut-

ta, saatua kokemusta, kiittää elämän 

Luojaa siitä onnesta, jolla Hän ympäröi 

meidät - hengellisesti toisilleen läheisiä 

ihmisiä, joiden on annettu tulla vastaan 

elämäntiellä. 

Kaukaisena vuonna 1999 minut, nuoren 

pappismunkin, Pietarin ja Laatokan 

metropoliitta Vladimir määräsi Konevit-

san Jumalanäidin syntymän miesluosta-

rin v.t. johtajaksi, jonka otin vastaan 

piispa Nazarilta. Saman vuoden elokuun  
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Piispa Mstislavin lahja 25-vuotiaalle yh-

distykselle esittää 900 vuoden ikäistä 

Staraja Ladogan Uspenien naisluostaria.  

 

24 päivänä Pyhä Synodi vahvisti minut 

luostarin johtajaksi.  

Johtajuuteni aikana saatiin päätökseen 

alakirkon ikonostaasin ja kupoleiden 

restaurointi siihen aikaan pastori Timo 

Tynkkysen ja Helena Pavinskij johta-

man Konevitsa ry:n tuella ja erittäin 

merkityksellisellä avulla.  Saatiin myös 

täysin valmiiksi veljestön rakennuksen 

katto, Uspenien ja Hevoskiven tsasou-

nien restaurointi, aloitettiin restaurointi-

työt Kasanin ja Konevitsan skiitoilla.  

Kiitän teitä, rakkaat ystävät, suuresta 

työstä, avusta, hyvistä sydämistä, 

huomioivasta ja osaaottavasta suhtau-

tumisesta meidän tarpeitamme kohtaan 

tuona vaikeana aikakautena. Konevitsa 

ry on erottamaton osa luostaria. Sen 

jäsenet auttoivat meitä sekä aineelli-

sesti että fyysisesti, viettivät lomiaan, 

vapaa-aikaansa luostarissa auttaen ta-

lousasioissa: muokkasivat kasvimaata, 

purkivat esteitä, veivät roskia pois saa-

relta, valmistivat ruokaa, toivat muka-

naan ruokatarvikkeita ja tarpeellisia 

rakennustarvikkeita, tekivät kaiken, 

mihin pystyivät, jotta Konevitsan Juma-

lanäidin luostari jälleenrakentuisi kau-

niiksi ja komeaksi. Tämä suuri tuki vä-

hälukuiselle veljestölle on rakkauden 

kaikkein suurin osoitus, osoitus pyhästä 

evankeliumin rakkaudesta Jumalaa ja 

ihmisiä kohtaan.  

Iloitsen voidessani todeta, että luostaria 

jälleenrakennetaan, ja nyt sille on il-

mestynyt monia apulaisia ja työtäteke-

viä. Kun olin Konevitsan luostarin johta-

jana, Venäjällä ei ollut sellaisia hyvän-

tekijöitä, jotka olisivat auttaneet luosta-

rin jälleenrakentamisessa, ja suu-

rimman avun osoitti Konevitsa ry. 

Uskollisesti rukoilen puolestanne, ystä-

vät, ihmeitätekevän Tihvinän Juma-

lanäidin ikonin äärellä Tihvinän Juma-

lanäidin miesluostarin Uspenien kated-

raalissa, minne vuonna 1623 siirrettiin 

ruotsalaisten tuhoaman Konevitsan Ju-

malanäidin luostarin Jumalanäidin syn-

tymän katedraalin ikonostaasi, missä se 

on tänäkin päivänä. Tässä tapahtumas-

sa näkyy erityinen hengellinen yhteys 

pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen luosta-

rin kanssa. 

Anon Jumalalta, Jumalanäidiltä ja Pyhit-

täjä Arseni Konevitsalaiselta, että He 

vahvistaisivat teitä vaikeissa tehtävissä, 

enentäisivät elämänne päiviä ja vuosia. 

Suojelkoon maailman Vapahtaja teitä, 

teidän sukulaisianne ja läheisiänne ja 

antakoon hengellisiä ja ruumiillisia voi-

mia, iloa ja suokoon teille monia armo-

rikkaita vuosia! 

Rakkaudella Herrassa 

+ Mstislav 

Tihvinän ja Lotinapellon piispa 
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Arkkimandriitta Nazarij, talkoolaisia ja hallituksen jäseniä Konevitsassa 10.9.1994 

 

Helena Pavinskij: Kiitos 25 vuodesta! 
Juhlaan 4.2.2017 valmistettu kiitospuhe 

Korkeasti Siunatut Isat Esipaimenet, kun-

nia-arvoisat Isät, Veljet ja Sisaret - Ystävät! 

 

Kun 8.12.1991 perustettiin Konevitsa ry, 

tuskinpa silloin kukaan ajatteli, että vietet-

täisiin sen 25-vuotisjuhlaa. Näin kuitenkin 

on, ja olemme tänään kokoontuneet, neljä 

perustajajäsentä - Kronstadtin piispa Naza-

rij, Joensuun piispa Arseni, Heikki Han-

ninen ja Nikita Veselov -, viisi puheen-

johtajaa - Heikki Hänninen, rovasti Timo 

Tynkkynen, Helena Pavinskij, Riitta 

Vainikka ja Heikki Jääskeläinen - ja osa 

kaikkien hallitusten jäseniä, Konevitsa ry:n 

ystäviä sekä Konevitsan luostarin kaikki 

johtajat sekä sen edustajia kautta aikojen 

viettämäänYhdistyksemme 25-vuotistai-

valta. 

 

Vuosikymmenet ovat kuluneet, luostaria 

johtaa neljäs johtaja, Yhdistyksellä on kuu-

des puheenjohtaja, 25 vuotta sitten aloitet-

tu työ jatkuu. Konevitsa ry:n tarkoitus - 

”aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Kone-

vitsan luostarin aineellista ja henkistä elä-

mää sekä tulevaa kehitystä” - on edelleen 

ajankohtainen. 

 

Yhdistyksenkin elämässä on ollut ylä- ja 

alamäkiä, alkuvuosien valtavan innostuksen 

jälkeen avustaminen on hiipunut, muttei 

koskaan sammunut. Suuret tukijat, Kuopion 

kaupunki - vuosikausia kestänyt korvaama-

ton apu monenlaisissa asioissa -, Suomen 

opetusministeriö - kansainvälisen Gera -

leirin monivuotinen rahoittaja -, Suomen 

Ympäristöministeriö - aurinkopaneelien lah-

joittaja, Tulinoffin säätiö - mm. Sortanlah-

den laiturin uudelleenrakentaja -, Tikkurila 

Oy - maalien alhaiseen hintaan toimittaja -, 

eri projektien vastuunkantajat - Uspenien, 

Ilmestys- ja Hevoskiven tsasounien sekä 

Kasanin skiitan restauroinnin rahoittajat ja 

talkoolaiset - ovat taakse jäänyttä aikaa. 

Heille kaikille kuuluu suuri lammin kiitos 

panoksestaan luostarin jälleenrakentami-

sessa. 

 

Lainaan tässä piispa Nazarin aikoinaan lau-

sumia sanoja: ”Suomalaiset olivat ensim-

mäisiä, jotka tulivat apuun.  Minun johta- 
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Ristisaatto Kuopiossa 12.6.2009 

 

 

juuteni aikana luostarin jälleenrakentami-

nen on tapahtunut 70%:sti suomalaisten 

avulla”. Tämä lausuma on ollut kaunis kiitos 

Konevitsa ry:lle ja kaikille sen kautta toimi-

neille. Siihen aikaan saarella mottona oli-

kin: ”Ei päivääkään ilman suomalaisia luos-

tarissa”. 

 

Vilkkaan osallistumisen jälkeen olemme 

pienemmillä resursseilla vuodesta vuoteen 

pystyneet tukemaan luostaria, jos ei niin-

kään rahallisesti, niin ainakin pyhiinvael-

lusmatkoilla, talkootyövoimalla ja mikä tär-

keintä, rukouksella luostarin ja veljestön 

puolesta, uskollisuudella ja rakkaudella. 

 

On myöskin tullut aika muistella kaikkia 

heitä, jotka ovat jo siirtyneet Taivaan Isän 

majoihin, mutta joiden muisto elää sekä 

luostarissa että Yhdistyksessä. Kaikkien 

edesmenneiden nimiä ei pystytä luettele-

maan, mutta joitakin mainitsen vähättele-

mättä lainkaan muita. Joukossa on kaksi 

perustajajäsentä Karjalan ja koko Suomen 

arkkipiispa Johannes ja rovasti Erkki Pii-

roinen, neljä hallitusten jäsentä Anja Kor-

honen, Olavi Väliaho, Kaija Pennanen 

ja Veijo Karvinen, monivuotinen pikku-

bussimme ahkera kuljettaja ja monitoimi-

mies Veikko Laine. Lisaksi joukko lahjoit-

tajia, talkoolaisia ja aktiivijäseniä Anja Ai-

nola, Nadja Jääkari, Yrjo Kaasalainen, 

Aleksander Levonen, Helga Lewis, Va-

silij Otsavaara, Onni Pesonen, Lasse 

Purhonen, Konstantin Tshernyj, Jouni 

Tumanoff ja Vera Wolkoff. 

 

Pyydän, että nousemme ylös ja laulamme 

heille, kaikille muillekin joukostamme pois-

tuneille sekä luostarin hautausmaahan hau-

datuille ”Ikuinen muisto”. 

 

Mihin kaikkeen Konevitsa ry on näiden 25 

vuoden aikana osallistunut? Tässä vain tär-

keimmät tapahtumat, jos kaikki lueteltai-

siin, ei riittäisi tätä päivää.  

 

Alkuvuosina Yhdistys painatti postikortteja, 

oppaita, joita lahjoitettiin luostarille ja myy-

tiin Suomessa luostarin hyväksi.  

 

Tärkeänä toimintana oli Konevitsa -iltojen 

järjestäminen eri seurakunnissa, joissa aina 

oli luostarin johtaja mukana. Näin levitettiin 

tietoja jälleenavatusta luostarista ja hankit-

tiin jäseniä. 

 

Alusta asti on tarvittu tulkkeja ja kääntäjiä. 

Koska luostarilla ei ollut omia, Konevitsa ry 

etsi heitä ja läpi vuosien tämän kuuliaisuus-
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tehtävän ovat suorittaneet Yhdistyksen jä-

senet. Tulkattavaa ja käännettävää on ollut 

paljon. 

 

Vuonna 1993 vietetty Konevitsan luostarin 

600-vuotisjuhla oli suuri ponnistus, johon 

monet Konevitsa jäsenet osallistuivat. Yh-

distyksen jäseneltä saatiin varat ihmeitäte-

kevän Konevitsan Jumalanäidin ikonin toi-

sinnon maalaamiseen, Yhdistys kustansi 

pyhittäjä Arsenin muistoarkun arvokkaan 

peitteen tarkan kopion kasinompelemisen ja 

venäjänkielisen luostarin historiaa käsitte-

levän kirjasen julkaisemisen. 

 

Konevitsa ry on vuodesta 1993 (vuosi 1994 

pois lukien) uskollisesti osallistunut pyhittä-

jä Arseni Konevitsalaisen muistojuhlaan 

Keiteleen Hiekassa ja Kuopiossa. Hiekan 

hautausmaalla on joka vuosi toimitettu 

panihida ikuisen leposijansa siellä saaneen 

veljestön puolesta. On osallistuttu jumalan-

palveluksiin Keiteleen tsasounassa, myö-

hemmin kirkossa seka Hiekan tilalla ja Kuo-

pion katedraalissa. Kun Kuopion kaupunki 

oli aktiivisesti mukana toiminnassa, osallis-

tuimme siellä liturgiaan, ristisaattoon läpi 

kaupungin, vedenpyhitykseen ja Kuopion 

kaupungin tarjoamalle lounaalle. Kuopion 

Konevitsa -illassa on aina ollut joko Kone-

vitsa ry:n puheenjohtaja tai edustajansa 

mukana. 

 

Vuodesta 1993 on Konevitsa ry julkaissut 

vuosittain 3 - 4 Jäsentiedotetta, jonka ovat 

kaikki jäsenet saaneet ja nain pystyneet 

seuraamaan sekä Yhdistyksen että luostarin 

elämää. 

 

Muutamana vuonna järjestettiin Priozers-

kissa ”Käkisalmen markkinat”, jolloin myy-

tiin kirjoja ja muistoesineitä luostarin hy-

väksi. 

 

Myöskin pitää muistaa kaikki se humanitaa-

rinen apu, jota Konevitsa ry:n taholta ke-

rättiin, pakattiin ja omilla autoilla kuljetet-

tiin luostariin. Avun joukossa oli maatalous-

koneita, henkilöauto, kuparia kattoa varten, 

mitä erilaisimpia rakennustarvikkeita, maa-

leja, vaatteita, ruokatarvikkeita ym. ym. 

Kun vuonna 2006 Konevitsan ihmeitätekevä 

Jumalanäidin ikoni vieraili Pietarissa ja Ko-

nevitsassa, historiallisen tapahtuman to-

teuttajana oli Valamon luostarin johtaja 

arkkimandriitta Sergei, joka on Konevitsa 

ry:n kunniajäsen. Vierailua järjestelemässä 

ja tulkkina oli myös Konevitsa ry:n jäsen. 

 

Aikaisempina vuosina on Konevitsa ry pitä-

nyt kiinteätä yhteyttä Valamon luostariin 

järjestämällä vuosittain yhden hallituksen 

kokouksen luostarissa. Valamon luostari 

tanakin päivänä osoittaa apuaan ja tukeaan 

suoraan Konevitsan luostarille. 

 

Suurena tapahtumana Konevitsa ry:n halli-

tuksen viiden jäsenen, luostarin johtajien 

arkkimandriitta Sergein ja igumeni Alek-

sandrin sekä allekirjoittaneen elämässä 

koettiin toukokuussa 2014 toteutettu py-

hiinvaellusmatka Suur-Novgorodin alueelle. 

Kävimme paikoilla, jotka ovat erottamaton 

osa Konevitsan luostarin historiaa. Sei-

soimme sen ristin juurella, joka kohoaa 

entisen Lisogorskin luostarin paikalla, josta 

pyhittäjä Arseni lahti venheellään purjehti-

maan perustaakseen uuden luostarin ja 

päätyi vuonna 1393 Konevitsan saarelle. 

Lisaksi kävimme pahoin raunioituneen De-

revjanitsan luostarin alueella, jossa kahteen 

kertaan Konevitsan luostarin veljestö ja 

ihmeitätekevä Konevitsan Jumalanäidin 

ikoni olivat evakossa 1500-luvun lopussa 

sekä 1600 - 1700-luvulla. Nain saimme 

konkreettisen tuntuman Konevitsan luosta-

rin historiaan. 

 

Jokavuotisina tapahtumina, joihin olemme 

Konevitsassa ottaneet osaa, ovat tietysti 

pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen muistopäi-

vä kesäkuun lopussa ja Kasanin sekä Kone-

vitsan Jumalanäidin ikonien juhlapäivät hei-

näkuun loppupuolella. Varmaan ei ole ollut 

yhtäkään kesää, ettei joku Konevitsa ry:n 

edustajasta olisi ollut juhlissa mukana. Mo-

nissa, monissa muissakin luostarin tapah-

tumissa on ollut aina Konevitsa ry:n i edus-

tajia.    
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Olemme aina pyrkineet jakamaan kaikki 

luostarin ilot ja surut, ja uskon, että näin 

tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin. 

 

Joka kesä Konevitsa ry:n kautta järjeste-

tään pyhiinvaellusmatkoja, lyhyempiä ja 

yksi pidempi talkooleiri. Hallitus pitää ke-

säisen kokouksensa aina luostarissa.  

 

Konevitsa ry:llä on ollut aktiivisia toiminta-

ryhmiä mm. Lappeenrannassa, Imatralla ja 

Turussa. Nämä ovat järjestäneet joulu- ja 

pääsiäismyyjäisiä, lounaita sekä mm. kuto-

neet veljestölle villapaitoja ja sukkia sekä 

ommelleet liinavaatteita, ja saadut rahat on 

lahjoitettu luostarille. 

 

Konevitsa ry on järjestänyt pyöreiden vuo-

siensa juhlia ja sen jäsenet ovat osallistu-

neet kaikkien Konevitsan luostarin suurien 

ja pienempienkin juhlien valmisteluihin ja 

toteuttamiseen. 

 

Myöskin luostarin kaikissa juhlajulkaisuissa 

on ollut Kоnevitsa ry:n jäsenten kirjoituk-

sia, kuvia ja käännöksiä. 

 

Läpi vuosien luostari on saanut Konevitsa 

ry:lta ja sen jäseniltä sekä ystäviltä apua, 

mutta luostari on antanut ja antaa meille, 

siellä kävijöille, paljon, paljon enemmän. 

Siitä nöyrä kiitoksemme. 

 

On koittanut aika kiittää jokaista erikseen 

ja kaikkia yhdessä siitä uhrautuvasta pyy-

teettömästä työstä, jota olette tehneet ja 

teette sekä Konevitsa ry:n että Konevitsan 

luostarin hyväksi. Jumala palkitkoon teidän 

hyvät työt! 

 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia teitä, rakkaat 

Isät Esipaimenet, Isät, Veljet ja Sisaret!  

 

Vilpitön kiitos teille, että olette jättäneet 

kiireisen työnne ja uhranneet aikaanne 

saapuaksenne tänne Helsinkiin jakamaan 

yhteistä iloamme. Arvostamme suuresti 

panostanne tähän 25-vuotisjuhlaamme ja 

erityisesti yhteisiä jumalanpalveluksiamme 

tänä iltana ja huomenna aamulla. Voitte 

olla varmoja, että me täällä Konevitsa 

ry:ssä muistamme aina teitä ja annamme 

suurta arvoa yhteistyöllemme niin 25 vuot-

ta sitten kuin tänäkin päivänä. 

 

Suuri kiitos myös kaikille teille, jotka olette 

olleet valmistelemassa tätä juhlaa, toimi-

neet eri tehtävissä. Ilman teidän apuanne ei 

juhla olisi onnistunut. 

 

Toivotan kaikille täällä oleville ja kaikille 

Konevitsa ry:n jäsenille sekä ystäville Ju-

malan apua, terveyttä, kärsivällisyyttä, iloa 

ja voimia jatkaa ponnistelujamme kaikille 

meille rakkaan luostarin jälleenrakentami-

sen jatkamiseen. Vahvistakoot meitä siinä 

pyhittäjä Arsenin ja Jumalanäidin rukoukset 

Jumalan edessä! 

 

Kaikille meille Monia armorikkaita 

vuosia! 
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KONEVITSA RY:N 25-VUOTISJUHLAA 4.-5.2.2017 

 

 

 

Kiitosrukoushetki rovasti Timo Tynkkysen johtamana ja Helsingin ortodoksisen seurakun-

nan kvartetin avustamana aloitti juhlan. - Igumeni Aleksandr esitteli vuosikokoukselle ke-

väällä liikennöintinsä aloittavaa pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen mukaan vihittävää alusta. 

– Kuvakavalkadi Konevitsa ry 1991-2016 oli esillä juhlatilassa ja tulee kaikkien nähtäväksi 

www-sivuillamme. 
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Konevitsa ry:n uusimmat kunniajäsenet, pitkäaikainen hallituksen jäsen ja sihteeri Marja 

Rautava, monien pyhiinvaellusten rippipappi rovasti Leo Iltola ja Konevitsan igumenina 

1999-2001 toiminut Tihvinän ja Lotinapellon piispa Mstislav. – Venäläiset vieraat ilahdutti-

vat juhlaväkeä lähes spontaanilla, mahtavalla kuorolaululla.  – Konevitsan luostarin 25-

vuotisjuhlakirja – toistaiseksi vain venäjänkielinen - ilahdutti vieraita.  
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Perustajajäsen Andreas (Heikki) Hänninen, tulkkina Anastasia Injushina. – Kunniajäsen, 

sihteeri 1994-2000, puheenjohtaja 2000-2008, nykyinen yhteyshenkilö ja tulkki Helena 

Pavinskij  tulkkaa piispa Nazarij’ a. – Vahvaa keiteleläisedustusta juhlassa, Heikki ja Hele-

na Suomala ja Hanna Helaste. 
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Vuosikokouksen sihteeri Liisa Saarinan ja 

puheenjohtaja Helena Pavinskij. 

 

Irina Tshumak, Nikita Veselov ja isä David 

Pietarista. 

 

Erja ja Sven Wessman Hattulasta, Risto 

Cantell ja Maila Ranckén Helsingistä. 

 

Keitä ovat he ja mistä? 

 

Asta Rosenström-Fortelius Helsingistä ja 

Anastasia Injushina Sipoosta ja Joroisilta. 

 

Arkkimandriitta Sergei Uudesta-Valamosta. 

 

Arkkimandriitta Isidor Pietarista. 

 

Tapio Maljonen Pyhän Athos-vuoren ystävi-

en puheenjohtaja. 
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Aikamatkalle Konevitsaan 1991-2016 pääsee www-sivuiltamme. – Piispa Mstislav siunaa. - 

Konevitsan luostarin igumenit 1991-2017. Vasemmalta Krosntadtin piispa Nazarij (1991-

1999), Tihvinän ja Lotinapellon piispa Mstislav (1999-2001), arkkimandriitta Isidor (2001-

2007), igumeni Aleksandr (2007-).  
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Kesän 2016 talkoolaisen työnäytös. 

 

KONEVITSA RY:N 

TOIMINTAKERTOMUS 

2016 

VUOSIKOKOUS JA HALLITUS 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.2.2016 

katolisessa kulttuurikeskus Studium Catho-

licum:issa Helsingissä.  Osanottajia oli 38. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi kunnia-

jäsen Helena Pavinskij ja sihteerinä kunnia-

jäsen Liisa Saarinen. Vuosikokousta edelsi 

ikonimaalari Ulla Vaajakallion esitelmä 

maalaamastaan Konevitsan Jumalanäidin 

elämänkertaikonista.  

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 

2016 valittiin neljäntenä vuonna peräkkäin 

Heikki Jääskeläinen (Helsinki). Hallituksen 

uudeksi jäseneksi vuosiksi 2016–2017 ero-

vuorossa olleen Marja Rautavan (Varkaus) 

tilalle valittiin Anastasia Injushina (Sipoo / 

Joroinen). Erovuorossa olleet Jarmo Ihalai-

nen (Varkaus) ja Asta Rosenström-Fortelius 

(Helsinki) valittiin uudelleen vuosiksi 2016–

2017. 

Järjestäytymiskokouksessa välittömästi 

vuosikokouksen jälkeen hallitus valitsi va-

rapuheen-johtajaksi Veikko Muurosen, sih-

teeriksi sekä rahastonhoitajaksi Jarmo Iha-

laisen. 

Vuonna 2016 hallitus kokoontui viisi kertaa: 

vanhassa kokoonpanossa Pietarissa (9.1.) 

ja Helsingissä (6.2.) sekä uudessa kokoon-

panossa Helsingissä (6.2.), Konevitsassa 

(29.5.) ja Joroisissa (22.10.). Viipurin ja 

Priozerskin piispa Ignati oli mukana osan 

aikaa Konevitsassa järjestetyssä kokouk-

sessa. Igumeni Aleksandr osallistui kaikkiin 

paitsi Pietarin kokoukseen (sääolosuhteet 

luostarilla estivät). Tulkkeina vuoden aikana 

toimivat Anastasia Injushina ja Helena Pa-

vinskij.  Hallituksen jäsenet kustansivat 

omat kokousmatkansa. 

Tammikuun kokouksen yhteydessä Pietaris-

sa hallituksen jäsenet tutustuivat mm. Ko-

nevitsan luostarin Pietarin kaupunkiedus-

tustoon (podvorje), Dostojevskin kotimuse-

oon ja Aleksanteri Nevskin luostariin eli 

lavraan.  

Yhdistyksen järjestämissä Arseni Konevitsa-

laisen muistopäivän tilaisuuksissa 11.–12.6. 

oli osa hallituksen jäsenistä Keiteleellä ja 

Kuopiossa. Hiekan tilalla tilaisuuksia emän-

nöi hallituksen jäsen Kirsi Fahler. Tilaisuuk-

siin osallistui myös igumeni Aleksandr tulk-

kinaan Helena Pavinskij sekä runsaasti 

kirkkokansaa. 

Konevitsassa juhlittiin 28.5. luostarin jäl-

leenavaamisen 25-vuotisjuhlaa. Yhdistystä 

juhlassa edustivat Heikki Jääskeläinen, 

Veikko Muuronen, Jarmo Ihalainen, Kirsi 

Fahler, Marja-Leena Kähö, Marja Rautava, 

Helena Pavinskij ja Riitta Vainikka. Suoma-

laisten seurueeseen kuului myös arkki-

mandriitta Sergei Uuden Valamon luostaris-

ta.  
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Juhlaan osallistuivat Konevitsan luostarin 

nykyinen hengellinen johtaja, Viipurin ja 

Priozerskin piispa Ignatij sekä entisistä joh-

tajista nykyinen Tihvinän ja Lotinapellon 

piispa Mstislav sekä Konevitsan Priozerskin 

podvorjen esimiehenä toiminut nykyinen 

Armavirin ja Labinskin piispa Ignatij sekä 

muitakin kutsuttuja venäläispiispoja. 

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa valmisteli halli-

tus yhdessä työryhmän kanssa, johon kuu-

luivat Heikki Jääskeläinen, Riitta Vainikka ja 

Helena Pavinskij. 

Osa yhdistyksen arkistoa on siirretty Helena 

Pavinskij’in luota puheenjohtaja Heikki 

Jääskeläisen kellariin.  

VIESTINTÄ 

Jäsentiedote ilmestyi kolme kertaa (kevät, 

syksy ja joulu).  Tiedotteet toimitti Heikki 

Jääskeläinen. Painatus teetettiin Kopio Niini 

Oy:llä Helsingissä, ja postituksen hoiti pu-

heenjohtaja. 

Tiedote postitettiin jäsenmaksunsa maksa-

neiden jäsenten lisäksi myös ortodoksisille 

seurakunnille ja yhdistyksestä kiinnostu-

neille tahoille. Painosmäärä on ollut noin 

350 kpl. Jäsenet, jotka eivät olleet maksa-

neet jäsenmaksuaan kahtena edellisenä 

vuonna, saivat vielä tiedotteen 1/2016. 

Yhdistyksen kotisivujen (konevitsary.fi) 

verkkovastaavana toimi Jarmo Ihalainen. 

Uutisjulkaisuja sivuille kertyi 17 (2015:23) 

vuoden aikana. Sivujen kävijämäärä ylitti 

110.000 kävijän rajan vuodenvaihteessa 

2016–2017, joten toimintavuonna sivuilla 

vierailuja oli noin 35.000.  

Facebookissa toimivat ryhmä Konevitsan 

kävijät toimi myös merkittävänä yhteys- ja 

tiedotuskanavana. Ryhmässä on 168 jäsen-

tä (31.12.2016), jossa kasvua noin 30 vuo-

den aikana. 

Puheenjohtaja on vieraillut Valamo-seuran 

vuosikokouksessa Helsingissä 16.4.2016 ja 

Laatokan puolustuksen perinneyhdistyksen 

hallituksen kokouksessa Kirkkonummella 

12.8.2016 kertomassa Konevitsan luostaris-

ta ja esittelemässä yhdistyksen toimintaa. 

Asta Rosenström-Fortelius kokosi joulukuun 

alla Konevitsa 2017 -seinäkalenterin yhdis-

tyksen jäsenten ottamista kuvista. 

 

TALKOOTYÖ 

Iso talkooleiri järjestettiin Konevitsassa 

31.7.–7.8. Osanottajia oli 20 (2015: 21). 

Leirin vetäjänä olivat Pekka Sankilampi, 

Liisa Saarinen ja Veikko Muuronen.  

Talkootehtäviä olivat Uspenian tsasounan 

maalaus, mattojen pesu, kirkon siivous, 

kurpitsapenkkien kitkeminen ja marjojen 

poiminta. Tsasounan maalaus jäi osin kes-

ken. Yksittäisiä talkoolaisia kesän aikana oli 

viisi. 

 

 

PYHIINVAELLUKSET  

JA PIENRYHMÄMATKAT 

Pyhiinvaellus Konevitsan luostariin Konevit-

san Jumalanäidin ikonin juhlaan järjestettiin 

22.–24.7. ja sille osallistui 30 pyhiinvaelta-

jaa. Pyhiinvaellusta johti Heikki Jääskeläi-

nen, ortodoksisena rippi-isänä oli rovasti 

Leo Iltola ja luostarissa oppaana sekä tulk-

kina toimi Helena Pavinskij.  

Pienryhmämatkoja organisoi Veikko Muuro-

nen, joka toimi myös luostarin pikkubussin 

kuljettajana. Venäjän poliittisen tilanteen 

vuoksi matkoja oli vähemmän kuin aiempi-

na vuosina. Pienryhmien matkoista kertyi 

noin 2000 kilometriä (2015: 3000), kyydis-

sä oli 20 (2015:23) henkilöä ja polttoainet-

ta kului 160 (2015: 250) litraa kesän aika-

na.  

MYYJÄISET 

Yhdistys osallistui Helsingin ortodoksisen 

seurakunnan toimintapiirien joulumyyjäi-

siin. Myyntipöydän kokosivat Asta Rosen-

ström-Fortelius ja Heikki Jääskeläinen.  
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AVUSTUKSET KONEVITSAN  

LUOSTARILLE 

Taloudellisesti Konevitsan luostaria tuettiin 

2.000 eurolla (2015: 9.684,81) vuoden 

aikana. Avustuksen mahdollistaa yhdistys-

toiminnan ylijäämä, joka on syntynyt mm. 

yksityisistä lahjoituksista, matkojen ylijää-

mästä ja kaikkien jäsenten jäsenmaksuista. 

Luostaria avustettiin käytännössä myös 

talkootyöllä, järjestämällä pyhiinvaelluksia 

ja hankkimalla tarvikkeita.  

JÄSENISTÖ 

Jäseniä 31.12.2016 yhdistyksessä oli 247 

(31.12.2014: 266). Jäsenistä oli ainaisjäse-

niä 64, kunniajäseniä 23 ja yhteisöjäseniä 

2. 

Kertomusvuonna yhdistykseen liittyi 19 

(2014: 12) uutta jäsentä. Jäsenistä kaksi 

erosi yhdistyksestä, kolme siirtyi tuonilmai-

siin ja 33 poistettiin jäsenistöstä, koska he 

eivät ole maksaneet jäsenmaksua kahtena 

edellisenä vuonna. 

TALOUS 

Yhdistyksen henkilövuosijäsenmaksu oli 20 

euroa, ainaisjäsenmaksu 300 euroa ja yh-

teisö-jäsenmaksu 85 euroa.  

Tilikauden 2016 tuloslaskelma osoittaa yli-

jäämää 4.376,77 euroa (2015: alijäämä 

6.517,50) ja tase on loppusaldoltaan 

6.886,48 euroa (2015: 2.856,60).  

Yhdistyksen pankkitili FI32 2401 1800 0138 

97 on ollut Nordeassa. Yhdistyksen tilitoi-

mistona toimi Tmi Ektenia. 

TOIMINNANTARKASTUS 

Toiminnantarkastajana toimi kirkkoneuvos 

Risto Cantell Helsingistä ja varatoiminnan-

tarkastajana Taina Pitkänen Helsingistä.  

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 4.2.2017 

 

 

Konevitsan kävijöiden Facebook- ryhmässä 

on jäseniä 175 (20.2.2017) ja sivuillamme 

http://www.konevitsary.fi käyntejä on tä-

hän mennessä 123 717. 

http://www.konevitsary.fi/
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Pietarin ja Laatokan metropoliitta Varsonofij 

ensi vierailullaan Konevitsassa luostarin 

uudelleenavaamisen 25-vuotisjuhlassa 

28.5.2016.  

 

KONEVITSAN  

LUOSTARIN  
TOIMET  
VUONNA 2016 
 

 

LUOSTARIN HENGELLINEN ESIMIES, 

VIIPURIN JA PRIOZERSKIN PIISPA 

IGNATIJ  

 

on moneen kertaan vieraillut luostarissa ja 

toimittanut siellä palveluksia mm.  

 

- 06.02. tutustunut remonttitöihin 

- 21.03. tutustunut remonttitöiden kulkuun 

- 28.04. toimittanut aamupalveluksen ja 

lukenut 12 evankeliumia 

- 27. - 29.5. luostarin jälleenavaamisen 25-

vuotisjuhlassa 

- 22.06. lasten leirien ohjaajien tapaami-

nen, tarkastuskierros saarella 

- 24. - 26.6. pyhittäjä Arseni Konevitsalai-

sen juhlassa 

- 15. - 17.7. tavannut Konevitsan skiitan 

nuorisoleirin nuorisoa 

- 19.7. tavannut ”Rosneftin” hallituksen 

puheenjohtajan 

- 20. - 21.7. Jumalanäiti Kasanilaisen ikonin 

juhlassa 

- 22. - 24.7. Jumalanäiti Konevitsalaisen 

ikonin juhlassa 

- 20. - 21.8. palvellut vigilian ja liturgian 

- 29.8. Jumalanäidin kuolinuneen nukkumi-

sen juhlan hautauspalveluksessa 

 

LUOSTARIN JOHTAJA, IGUMENI ALEK-

SANDR (ARVA) 

 

osallistunut viiteen Konevitsa ry:n hallituk-

sen kokoukseen  

osallistunut 6.2. Konevitsa ry:n vuosikoko-

ukseen Helsingissä 

osallistunut 11 - 12.6. Keiteleellä ja Kuopi-

ossa pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen muis-

topäivä tapahtumiin 

vieraillut 21. - 23.10. Joroisissa ja Varkau-

dessa 

vieraillut 22. - 24.12. Konevitsa Kvartetin  

 

 

kanssa Joroisissa ja 24. - 26.12. Valamon 

luostarissa 

 

VELJESTÖ 
 

- 17.3. noviisi Aleksei (Kuznetsov) vihitty 

munkiksi nimellä Gerasim 

- 18.3. piispa Ignatij vihki munkki Levin 

munkkidiakoniksi 

- 28.3. piispa Ignatij vihki Sapjornojen seu-

rakunnassa palvelevan munkkidiakoni Vasi-

liskin (Voronin) pappismunkiksi 

 

- Luostarin hengellinen esimies Viipurin ja 

Priozerskin piispa Ignatij sekä veljestöä 17 

henkilöä, joista yksi igumeni, yksi skeema-

igumeni, viisi pappismunkkia (kaksi luosta-

rissa, kaksi Pietarin podvorjessa ja yksi 

Sapjornojen seurakunnassa), kaksi munkki-

diakonia, kaksi mantia-(täys)munkkia, kak-

si viitankantaja-(puoli)munkkia, neljä novii-

sia, joista yksi Athos -vuorella  

- hengellinen neuvosto on kokoontunut ja 

toiminut luostarin asioita hoitavana johto-

kuntana 



27 
 

LUOSTARIN TUKIYHDISTYS (HOITO-

KUNTA) ei ole kokoontunut 

 

LUOSTARIN JÄLLEENAVAAMISEN 25-

VUOTISJUHLA 

 

28.5. vietettiin 25-vuotisjuhlaa, johon 
oli saapunut Viipurin ja Priozerskin piis-

pa Ignatij, Tihvinän ja Lotinapellon piis-
pa Mstislav, Mahatshkalan ja Groznin 

piispa Varlaam, Armavirin ja Labinskin 
piispa Ignatij, Skopinskin ja Shatskin 

piispa Matfei,  Sarapulskin ja Mozhgins-
kin piispa Antonij sekä Jurjevin piispa 
Arseni.  

 
Juhlat alkoivat 27.5. toimitetulla vigi-

lialla, 28.5. toimitettiin liturgia, syötiin 
juhlalounas, 25-vuotisjuhla vietettiin 
yläkirkossa, istutettiin tammikuja, osa 

vieraista lähti jo pois. Illalla toimitettiin 
vigilia ja sunnuntaina liturgia, johon 

saapui Pietarin ja Laatokan metropoliit-
ta Varsonofij. Hän toimitti sen yhdessä 
Viipurin ja Priozerskin piispa Ignatin ja 

Skopinskin ja Shatskin piispa Matfein 
kanssa. Metropoliitta tutustui luostari-

alueeseen ja oli ensimmäistä kertaa 
Konevitsassa. 
 

PÄÄASIASSA PALKKATYÖVOIMAN JA 
TALKOOLAISTEN SUORITTAMAT 

SUUREMMAT TYÖT, OSA SAADUILLA 
AVUSTUKSILLA: 
 

LEHTIPUUKUJA VENEPOUKAMASTA 

PYHÄLLE PORTILLE 

 

Siivottu, kaivettu istutuskuopat, istutettu 

nuoria tammia, siirretty keisarin vierailun 

kunniaksi pystytetty muistomerkki kehän 

sisälle alkuperäiselle paikalle  
  
PÄÄKIRKON YLÄKIRKKO 

maalattu kuusi isokokoista ikonia ikono-

staasiin, tehty tuuletusikkuna alttariin 

 

PYHITTÄJÄ ARSENIN KIRKKO 

remontoitu ulko-ovi, uunien savupiiput 

nuohottu  

 

NYKYINEN (ENTINEN) IGUMENIN TALO 

Vaihdettu repeytyneet alakatot ja restauroi-

tu vanha astiakaappi 

LUOSTARIKEHÄ 
 

Entinen igumenin asunto 

saostuskaivo remontoitu 

 

Puusepän verstas 

valmistettu porakaivon kansi ja aitaus, 

valmistettu ja vaihdettu vihannesvaraston 

ovet,  halkovajan portit korjattu 

 

HIRSITALO 

korjattu yksi seinä 

 

PUNAINEN HOTELLI 

maalattu kolme kuistia, pyhiinvaeltajien 

trapesan lattian linoleumi ja jalkalistat uu-

sittu 

 

SAUNA 

Rakennettu katos, suihkuhuoneen ja altaan 

pintaremontti, valmistettu uudet lattiasä-

leiköt, vesisäiliö remontoitu, vaihdettu viisi 

hanaa 

 

KARJARAKENNUS 

Muutettu uuteen rakennukseen, sisällä ra-

kennettu lisää aitauksia mm. vasikoita var-

ten, tehty viimeistelytöitä 

 

USPENIEN TSASOUNA 

korjattu ja maalattu 90%:sti 

 

KAZANIN SKIITTA 

Kirkon ensimmäisen kerroksen kaikki ikku-

nat vaihdettu, vaihdettu kaikki ikkuna-

laudat, talvea varten valmistettu 30 kuu-

tiometriä puita 

 

MAATALOUS 

 

Heinää säilötty 11 tn, rehua tuotu 8 tn, pel-

lot lannoitettu ja äestetty, neljä lehmää, 

yksi sonni, kymmenen sikaa, kahdeksan 

vuohta, 50 kanaa, kolme kukkoa  

 

PUUTARHA JA KASVIMAA 

Kasvimaan ympäri rakennettu aita, puolet 

aidasta suojattu verkolla villisikojen tunkeu-

tumista vastaan;  

tuotu 20 hevoskärryllistä lantaa, kiinnitetty 

huomiota laadun parantamiseen, kasvien 

jalostusta;  

kasvimaalta saatu perunaa 3 tn, porkkanaa 

400 kg, punajuurta 300 kg, retikkaa 200 

kg, ansareista kurkkua 200 kg, tomaattia 

200 kg; 
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keitetty hilloja: mustikka 500 l, luumu 50 l 

ja omenahilloa 50 l 

sieniä säilötty 100 l, kuivatettu 5 kg 

 
 

METSÄTALOUS 

Polttopuita valmistettu 100 m3, metsää 

puhdistettu tuulen kaatamista puista ja ri-

suista; Kasanin skiitan vieressä peltojen 

puhdistus hevosten laidunmaiksi, 1 hehtaari 

 

SAHA 

otettu käyttöön, rakennettu katos, sahattu 

86 kpl pelkkahirsiä pituudelta 6 m ja pak-

suudelta 20 cm 

 

GENERAATTORI- JA TEKNIIKAN SÄILY-

TYSRAKENNUS 

korjattu uuni, traktorin pyörännapa vaih-

dettu, traktorin takarengas vaihdettu, kor-

jattu auton pyörännapa ja puskuri 

 

LAITURI 

Luostarin päässä päällys uusittu, tuotu lau-

taa 20 m3, kyllästetty, johdettu sähkö 

 

VENEPOUKAMA 

rakennettu venelaituri, johdettu sähkö, ros-

kat ja metalliromut viety pois 

LAIVA 

edelleen kunnostettavana 

 

MUUTA  

Igumenin talon lämpökattila remontoitu ja 

käynnistetty 

Saarella riesana edelleen villisikalauma 

Kesän ajan Pietarin Hengellisen seminaarin 

opiskelijat toimineet laulajina 

  

VIERAILUT  

 

kts. luostarin jälleenavaamisen 25-

vuotisjuhlan kohtaa 

 

- 24. - 25.6. pyhittäjä Arsenin juhlassa vie-

railivat luostarin hengellinen esimies, Viipu-

rin ja Priozerskin piispa Ignatij, Heinäveden 

Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta 

Sergei, varajohtaja pappismunkki Mikael ja 

munkkidiakoni Jaakob, lisäksi oli hiippakun-

nan papistoa noin 40 henkeä 

- 21. - 23.7. Konevitsan Jumalanäidin iko-

nin juhlana vieraili Viipurin ja Priozerskin 

piispa Ignatij, rovasti Leo Iltola Joensuusta 

- 24.7. Joensuun piispa Arsenin tapaaminen 

Konevitsassa 

 

TALKOOLAISET 

talkooleiri Suomesta 18 henkilöä heinä-

elokuussa, yksittäisiä suomalaisia talkoolai-

sia 12 henkilöä, yksittäisiä venäläisiä tal-

koolaisia  

 

PYHIINVAELTAJAT JA MATKAILIJAT 

touko-lokakuun välisenä aikana käynyt 

15.371 henkilöä, joista ryhmiä ja yksityisiä 

henkilöitä 8.057 henkilöä, redille pysähty-

neistä laivoista 7.314 henkilöä. Suomesta 

Konevitsa ry:n koordinoimina noin 40 hen-

kilöä ml. hallituksen jäsenet. Kedrin invali-

disäätiön kautta lapsia eri Pietarin seura-

kunnista, seurakuntakouluista, erilaisista 

lasten yhdistyksistä sekä kansakouluista 

lapsia yhteensä n. 400 henkilöä. 

 

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET 

yksityisiltä henkilöiltä, Konevitsa ry:ltä ja 

sen jäseniltä ja ei-jäseniltä saatu erisuurui-

sia lahjoituksia  

 

PYHIINVAELLUSJAOSTO  

järjestänyt pyhiinvaellus- ja turistimatkoja

  

PIETARIN PODVORJE 

kirkkoon maalattu seinämaalaukset 

 
 
Helena Pavinskij  
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KONEVITSA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

Yhdistyksen tarkoitus on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Konevitsan luostarin aineel-

lista ja henkistä elämää sekä tulevaa kehitystä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen luostariin pyhiinvaellus– ja 

ym. matkoja sekä kehittää tähän liittyvää palvelutoimintaa saarella.  

Lisäksi yhdistys yhdessä luostarin kanssa järjestää jäsenilleen kursseja, vapaaehtoisuu-

teen perustuvia tutkimus- ja työleirejä sekä on mukana kehittämässä luostariin peruselin-

keino-toimintaa ym. tuotantoa saarella. (Konevitsa ry:n säännöt, 2 §) 

 

TAPAHTUMAT, VIESTINTÄ, JULKAISUTOIMINTA 

 Järjestetään talkooleiri Konevitsan saarella su-su 30.7.–6.8. enintään 30 
talkoolaiselle. Talkoovastaavana toimii Veikko Muuronen. 

 Järjestetään pyhiinvaellus Konevitsan luostariin Konevitsan Jumalanäidin ikonin 
juhlaan pe-su 21.–23.7. enintään 30 osallistujalle. Pyhiinvaelluksen johtaa Heikki 
Jääskeläinen. 

 Järjestetään kirkolliseen ja uskonnolliseen kieleen keskittyvä, viikon mittainen 
kurssi Uuden Valamon luostarissa. 

 Tuetaan Konevitsan luostarimuseon kehittämistä. 

 

 Osallistutaan tilaisuuksiin ja järjestetään tapahtumia, joissa voidaan tehdä 
Konevitsaa tunnetuksi.  

 Kannustetaan jäseniä kokoamaan omia talkoo- ja pyhiinvaellusryhmiä. Pienryhmien 
matkoja koordinoi Veikko Muuronen. 

 Osallistutaan ortodoksisten seurakuntien toimintapiirien joulumyyjäisiin. 

 Osallistutaan Arseni Konevitsalaisen muistopäivän viettoon ja järjestelyihin 
Keiteleellä ja Kuopiossa 11.-12.6.  
 

 Järjestetään yhdistyksen 25-vuotisjuhla la 4.2. Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
seurakuntasalissa sekä juhlaan liittyvät vigilia- ja liturgiapalvelukset 4.-5.2. 
yhdessä Helsingin ort. seurakunnan kanssa.   

 

 Julkaistaan Konevitsa-aiheinen seinäkalenteri 2018. 
 Julkaistaan kolme jäsentiedotetta. 

 Pidetään yllä ja kehitetään yhdistyksen verkkosivuja. 
 Osallistutaan Facebook-ryhmään Konevitsan kävijät. 
 Jaetaan pyhiinvaeltajille ja talkoolaisille päivitettyä tietopakettia. 

 Aktivoidaan jäseniä mukaan toimintaan. 
 

YHDISTYKSEN TALOUS 

Konevitsa ry:n talous perustuu jäsenmaksuihin, matkojen ja leirien tuottoon, myyntituot-

toihin ja mahdollisiin lahjoituksiin. Vuosittainen ylijäämä käytetään luostarin osoittamaan 

tarkoitukseen. 

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 4.2.2017 
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KOHTI KESÄÄ 2017… 

 

ARSENI KONEVITSALAISEN MUISTOPÄIVÄ   

KEITELEELLÄ JA KUOPIOSSA 11. – 12.6.2017 

Panihida Hiekan hautausmaalla su 11.6. klo 16.30 ja vigilia klo 18 Arsenin kirkossa sekä Pyhit-

täjän muistopäivän liturgia ja vedenpyhitys Arsenin kirkossa ma 12.6. klo 10. – Akatistos ja 

Konevitsa-ilta Kuopion katedraalissa ma 12.6. klo 17. 

Arsenin jazzit Wanhalla meijerillä su 11.6. klo 20. 

Muistopäivä järjestetään yhteistyössä Kuopion ortodoksisen seurakunnan kanssa. 

Keiteleellä voi majoittua esimerkiksi Lossisaaren mökkikylään http://www.lossisaari.fi 

 

 

PYHIINVAELLUS KONEVITSAAN  21. – 23.7.2017 

Pyhiinvaellus ja jäsenmatka luostarisaarelle Konevitsan Jumalanäidin ikonin juhlaan 23. heinä-

kuuta. 

Lähtö Helsingistä perjantaina 21.7. klo 7, rajanylitys Vaalimaalla. Bussiin voi nousta matkan 

varrella erikseen sovituissa paikoissa. Paluu Helsinkiin myöhään sunnuntaina. 

 

Jäsenhinta 220 euroa, muilta 250 euroa. Hintaan sisältyvät bussi- ja laivamatkat, majoitus, 

luostariateriat ja opastus. Osallistujat tarvitsevat henkilökohtaisen, itse hankitun viisumin. 

Matka toteutuu, jos osanottajia on vähintään 20. Pyhiinvaelluksen johtajana on rovasti Heikki 

Jääskeläinen. 

 

Ilm. 15.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen heijaa@saunalahti.fi.  

Tiedustelut puh. 045 8551885. 

http://www.lossisaari.fi/
https://webmail.saunalahti.fi/wm/ca?clear=true&to=heijaa@saunalahti.fi
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TALKOOLEIRI KONEVITSASSA 30.7. – 6.8.2017 

Perinteinen talkooleiri sunnuntaista sunnuntaihin. Kohteista sovitaan luostarin kanssa myö-

hemmin sään ja työtilanteen mukaan. Myös leiriläisten erityisosaamiset pääsevät käyttöön. 

Osallistujia enintään 30. 

Jäsenhinta 130 euroa, muilta 160 euroa. Hintaan sisältyvät bussi- ja laivamatkat, majoitus ja 

luostariateriat. Osallistujat tarvitsevat henkilökohtaisen, itse hankitun viisumin. 

Leirivastaavana toimii Veikko Muuronen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh. 0400 865814 ja 

veikko.muuronen@pp.inet.fi .  

Ilmoittautuneille postitetaan erillinen lomake, jolla talkoolaiset vahvistavat osallistumisensa 

15.5. mennessä. 

 

RÄÄTÄLÖIDYT PIENRYHMÄMATKAT  

LUOSTARIN PIKKUBUSSILLA  
 

Konevitsa ry:n jäsenille järjestetään pienryhmämatkoja Konevitsaan. Matkojen pituus on 3-4 

päivää, ryhmien koko 5-8 henkilöä. Ajankohdista sovitaan ryhmien toivomuksia ja luostarin 

tilannetta kuunnellen. 

Hinnat keston ja lähtöpaikkakunnan mukaan luostarin pikkubussilla 230-330 euroa. Talkoo-

ryhmien hinnoittelu määräytyy erikseen. Osallistujat tarvitsevat henkilökohtaisen viisumin. 

Lisätietoja antaa Veikko Muuronen, puh. 0400 865814, veikko.muuronen@pp.inet.fi.  

 

 

https://webmail.saunalahti.fi/wm/ca?clear=true&to=veikko.muuronen@pp.inet.fi
https://webmail.saunalahti.fi/wm/ca?clear=true&to=veikko.muuronen@pp.inet.fi
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Lähettäjä: 

Konevitsa ry 

Soittajantie 3 L 85 

FIN-00420 Helsinki   

                                                                                                           

JÄSENTIEDOTE 1/2017 

2 Kohti yhteistä pääsiäistä,  

Heikki Jääskeläinen 

3 Piispa Ignatin tervehdys Konevitsa ry:n  

25-vuotisjuhlaan 4.2.2017 

4 Juhlavuosikokous Helsingissä 

 

4 Hallituksen uusi jäsen esittäytyy 

5 Perustamiskokouksen pöytäkirja  

6 25 vuotta kahdessa ja puolessa tunnissa 

7 Tulkaa sisälle Herranne iloon! Tervetu-

losanat, Heikki Jääskeläinen 

8 Luostareiden merkitys tämän päivän ih-

miselle, piispa Nazarij 

11 Konevitsa ry:n kunniajäseneksi kutsutun 

piispa Mstislavin tervehdyspuhe 

13 Kiitos 25 vuodesta! Helena Pavinskij 

18 25-vuotisjuhlakuvia 

23 Toimintakertomus 2016 

26 Konevitsan luostarin toimet 2016,  

Helena Pavinskij 

29 Toimintasuunnitelma 2017 

30 Kohti kesää 2017…   

Tiedotteeseen 2/2017 otamme mielellämme 

Konevitsaan liittyviä juttuja 21.8. mennessä 

osoitteeseen heijaa@saunalahti.fi . 

JÄSENMAKSUT 2017 

Konevitsa ry:n vuosikokous päätti, että jä-

senmaksut pysyvät ennallaan ja ovat henki-

löjäseniltä 20 euroa ja yhteisöjäseniltä 85 

euroa. Ainaisjäsenmaksu on 300 euroa. 

Kunnia- ja ainaisjäsenet eivät maksa vuo-

sittaista jäsenmaksua. 

Jäsenmaksun maksamiseen voitte käyttää 

tiedotteen välissä olevaa tilillepanokorttia ja 

siinä olevaa viitenumeroa.  

OSOITTEENMUUTOKSET 

Kun osoitteenne vaihtuu, ilmoittakaa siitä 

mieluiten Konevitsa ry:n kotisivulla 

www.konevitsary.fi olevaa Ota yhteyttä –

linkkiä käyttäen. Voi myös soittaa, tekstata, 

lähettää sähköpostia tms. Yhteystietoja on 

enemmän sivulla 3. 

MITEN KONEVITSA RY:N JÄSENEKSI? 

Tämä tiedote on postitettu yhdistyksemme 

jäsenille ja yhteistyötahoille.  

Uudet jäsenet ovat tervetulleita ilmoittau-

tumalla www-sivuillamme olevan linkin 

kautta http://www.konevitsary.fi/40 . 

 

 

Toimitus ja taitto Heikki Jääskeläinen.  Ku-

vat Konevitsan kävijät. Paino Kopio Niini / 

Tyylipaino, Helsinki 2017 

 

 

mailto:heijaa@saunalahti.fi
http://www.konevitsary.fi/
http://www.konevitsary.fi/40

