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Puheenjohtajalta

Toimintamme on ollut hiljaiselossa ja vä-
lillä jopa masentaa, koska Konevitsa on
meidän ulottumattomissamme. Alku-
vuosi ei näytä lupaavalta, mutta voimme
silti olla hyödyksi luostarille ja sen veljes-
tölle. Joskus unohdamme, että luostarin
jumalanpalveluksissa rukoillaan jatku-
vasti meidän kaikkien puolesta.

Osuutemme on vastata tähän huolenpi-
toon kantamalla omia rukouksiamme
kaikkien luostariveljiemme puolesta.
Näin yhteys säilyy välillämme ja sitä suu-
rempi on ilomme, kun saamme nähdä
toisemme uudelleen!

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlan ai-
kaa ja erityisesti terveyttä jokaiselle Ko-
nevitsan ystävälle!

           isä Timo Tynkkynen

Vuosikokous 19.6.2021
Konevitsa ry:n vuosikokous pidettiin
lauantaina 19.6.2021 Lappeenrannassa.
Asioina olivat sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi
2021 valittiin isä Timo Tynkkynen.

Yhdistys kiittää Pekka Sankilam-
pea ja Kirsi Fahleria hallitusjäsenyy-
destä sekä yhdistyksen ja luostarin
eteen tehdystä työstä vuosien saatossa!
Heidän tilalleen hallitukseen kokous va-
litsi Erja Wessmanin ja Veijo Karei-
sen.

Vuosikokous myönsi Heikki Jääskeläi-
selle kunniajäsenyyden.
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KONEVITSA RY:N

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
Timo Tynkkynen
Lappeenranta
0400 654 883
timo.tynkkynen(at)ort.fi

Varapuheenjohtaja
Veikko Muuronen
Lappeenranta
0400 865 814
veikko.muuronen(at)pp.inet.fi

Sihteeri
Katja Kareinen
Joensuu
050 330 6120
katkareinen(at)hotmail.com

Jäsenet
Veijo Kareinen
Ilomantsi
050 341 1255

Anastasia Injushina
Sipoo
050 581 7972
anastasia.injushina(at)springlightmusic.com

Eija Rintahaka
Kouvola
045 135 8906
eijarintahaka(at)gmail.com

Erja Wessman
Hattula
040 556 3407

            *

Kirsi Haarala
tiedottaja
Tuusula
040 707 4570
kirsimarita(at)gmail.com

             *

Jarmo Ihalainen
taloudenhoitaja, verkkosivujen päivittäjä
Varkaus
040 747 5200
jarmo.ihalainen(at)ektenia.fi

Uuden tiedottajan esittely

Olen Kirsi Haarala, Konevitsa ry:n uusi
tiedottaja. Itse asiassa en ole ihan uusi
tässä tehtävässä, sillä olen ollut aiem-
minkin tiedotteen toimittajana vuosina
2005–2009 ja lisäksi verkkosivujen päi-
vittäjänä vv. 2005–2012.

Konevitsan ystävä olen ollut kauemmin-
kin ja käynyt talkoolaisena v. 2004. Ilo
oli olla myös v. 2011 luostarin uudelleen
avaamisen 20-vuotisjuhlassa. Vuosien
kiireisen työelämän jälkeen Konevitsa ei
ole poistunut mielestäni, vaan olen seu-
rannut tapahtumia ja verkkosivuja. Nyt
katsoin, että haluan tehdä jotakin luosta-
rin hyväksi ja ilmoittauduin taasen tie-
dottajaksi, kun paikka oli avoinna. Toi-
von, että pystyn antamaan luostarin hy-
väksi oman panokseni vaikkapa tämän
tiedotteen toimittamisen muodossa.

Kaikille Konevitsa ry:n jäsenille
hyvää ja rauhallista Kristuksen
syntymäjuhlaa!

Kristus syntyy - Kiittäkää!
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Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

1) kokouksen avaus
2) kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus
3) valitaan kokoukselle puheenjohtaja,

sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa
4) hyväksytään esityslista
5) esitellään yhdistyksen kuluneen vuo-

den toimintakertomus
6) esitellään yhdistyksen kuluneen vuo-

den tilikertomus ja tilinpäätös
7) kuullaan tilintarkastajien lausunto
8) vahvistetaan tilinpäätös
9) päätetään vastuuvapaudesta
10) hyväksytään kuluvan vuoden toiminta-

suunnitelma
11) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
12) hyväksytään kuluvan vuoden talousar-

vio
13) päätetään kunniajäsenistä
14) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja,

joka toimii hallituksen puheenjohta-
jana

15) valitaan hallituksen jäsenet erovuo-
roisten kolmen (3) tilalle

16) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hä-
nelle varamies

17) käsitellään muut hallituksen tai jäsen-
ten esittämät asiat

18) kokouksen päätös

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voi-
daan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuiten-
kaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin
asian yhdistyksen kokoukseen päätettä-
väksi, tehköön kirjallisen esityksen hallituk-
selle niin hyvissä ajoin ennen kokousta,
että hallitus ehtii määritellä kantansa sii-
hen.

Hallitus on päättänyt, että yhdistyk-
sen 30-vuotisjuhla siirretään myö-
hemmäksi ajankohdaksi.

Juhlassamme toivotaan olevan myös-
kin luostarin edustajat mukana. Rajoi-
tusten takia osallistuminen ei ole
taattua, joten juhlimme sitten, kun
kaikki vieraat saavat vapaammin liik-
kua ja osallistua.

Konevitsa ry:n

vuosikokous

pidetään lauantaina

19.2.2022 klo 14

Valamon luostarissa

Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääri-
set asiat § 8:n mu-
kaan.

       Tervetuloa!
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Onnittelut 30-vuotiaalle Konevitsa ry:lle Konevit-
san luostarista ja Viipurin ja Priozerskin piispalta

Rakas isä Timo!

Rakkaat kaikki, kaikki Konevitsa Ry:n jä-
senet, työntekijät, he, jotka haluavat liit-
tyä, he, jotka epäilevät ja Hallituksen jä-
senet!

Kolmenkymmenen vuoden ajan te olette
auttaneet Konevitsan luostaria sanoin,
teoin, neuvoin, uhraamalla aikaanne,
taidoillanne, tuette meitä taloudellisesti.

Onnittelemme teitä 30-vuotispäivän joh-
dosta, toivomme, että jatkatte vielä yhtä
pitkään ja vielä pitempään ja samalla ta-
valla lahjoitatte kaikille iloa!

Kunhan rajat avautuvat - tervetuloa heti
saarelle, tulemme suuresti iloitsemaan!

Arkkimandriitta Aleksandr ja veljestö

Konevitsan saari

8. joulukuuta 2021

Itseltäni, luostarin johtajan, veljestön ja
työntekijöiden puolesta sydämellisesti
onnittelen 30 v. täyttänyttä Konevitsa
ry:tä, teitä kaikkia sen jäseniä!

Vuosien varrella olette onnistuneet mo-
nessa asiassa. Olette aina tukeneet
luostaria aina, kun apua on tarvittu. Tei-
dän työllä on mm. remontoitu luostarin
tsasounat, kunnostettu puutarha, raken-
nettu sauna, olette auttaneet veljestöä
järjestämällä lukuisia talkooleirejä. Vai-
keimpina aikoina keräsitte varoja veljes-
tön tukemiseksi, teitte myös Konevitsan
luostarin tutuksi suomalaisille.

Meidän yhteiset Arseni Konevitsalaisen
juhlat ja tapaamiset vuosikokousten yh-
teydessä jäivät meidän kaikkien muistiin
merkittävinä virstanpylväinä, se on mei-
dän yhteinen historia.

Igantij, Viipurin ja Priozerskin piispa

8. joulukuuta 2021
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Olen Erja Wessman ja tulin valituksi Ko-
nevitsa ry:n hallitukseen kesäkuussa pi-
detyssä vuosikokouksessa. Konevitsa
ry:n jäsen olen ollut vuodesta 2015, jol-
loin myös osallistuin ensimmäistä kertaa
yhdistyksen järjestämälle pyhiinvaellus-
matkalle Konevitsaan. Tämän jälkeen py-
hiinvaellus Konevitsaan on ollut jokaisen
kesän ohjelmassa, lukuunottamatta
kahta viimeistä, jolloin matkaa ei ole
voitu järjestää. Kerran olemme järjestä-
neet pienryhmämatkan Hämeenlinnan
Tiistaiseuran nimissä, ja uusia on suun-
nitteilla sitten kun taas matkaan pääs-
tään.

Asun Hattulassa Leteensuolla, Hämeen-
linnan naapurissa. Kotini on luonnon kes-
kellä, lähimpinä naapureina peurat, ketut
ja muut pihapiirissä liikkuvat metsän
eläimet. Lähimmät ihmisnaapurit ovat
puolen kilometrin päässä. Perheeseeni
kuuluu puolisoni Sven, joka viettää täällä
eläkepäiviään, kun minä vielä aherran
työn parissa. Suuren osan työelämästäni
olen tehnyt erilaisia toimistotöitä sihtee-
rin tehtävistä tiedotushommiin, ja vielä
suuremman osan olen tehnyt ruokaa, nyt
keittiöpäällikön roolissa.

Kasvuni ortodoksisuuteen alkoi iko-
nimaalauksen myötä liki parikymmentä
vuotta sitten. Aina olen ollut jonkin ver-
ran ekumeeninen tyyppi, joten ei orto-
doksisuus ihan vierasta ollut, mutta tuol-
loin alkoi vakava tutustuminen ortodok-
siseen kirkkoon, ja vuonna 2008 minut
liitettiin kirkon jäseneksi mirhavoitelulla.
Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakun-
nassa olen ollut vuosien ajan ”joka pai-
kan höylä” ja seurakuntien yhdistymisen
jälkeen minut valittiin Helsingin ort. srk:n
neuvostoon.

Vapaaehtoistyöni Hämeenlinnassa jat-
kuu. Muita minulle tärkeitä asioita ovat
puutarha, luonto, lukeminen, käsityöt…

Mielenkiinnolla odotan mitä hallituksen
jäsenyys tuo tullessaan…

Veijo Kareinen on kotoisin Ilomant-
sista. Hän on tehnyt elämäntyönsä
maanviljelijänä. Veijo on tehnyt ensim-
mäisen matkansa Konevitsaan v. 2015.
Sen jälkeen matkoja on ollut useita,
myös talkoolaisena. Muutkin Venäjän
luostarit ovat tulleet hänelle tutuiksi en-
nen Konevitsaa, mm. Vanhassa Vala-
mossa Veijo on käynyt useita kertoja.

Toivotamme uudet hallituksen jäsenet
tervetulleiksi! Monia vuosia!

Uusien hallituksen jäsenten esittely

19.6.2021 hallituksen kokouksessa valittiin uusi hallitus. Hallituksen valittiin
uusia jäseniä, joista tässä pienet esittelyt kuvan kera.
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Konevitsan luostarin kolmas johtaja -
arkkimandriitta Isidor - täytti 27.10.2021
60 vuotta. Isä Isidor toimi johtajana vuo-
sina 2001-2007.

Hän on syntynyt Orelin kaupungissa
keski-Venäjällä. Vuonna 1991 liittynyt
Laatokan Valamon veljestöön. Vuonna
2001 määrättiin Konevitsan luostarin
johtajaksi.

Hänen johtajuuskautena Konevitsaan pe-
rustettiin Pyhiinvaellusjaosto, joka alkoi
aktiivisesti järjestää venäläisille pyhiin-
vaellusmatkoja. Jos ennen häntä pääasi-
allinen apu tuli Suomesta Konevitsa ry:n
kautta, niin hän etsi Venäjältä sponso-
reita ja tällä tavalla helpotti luostarin elä-
mää.

Hänen aikanaan alakirkon restaurointi
saatiin melkein valmiiksi. Mm. ikonostaa-
sin ikonit valmistuivat, ikonostaasin kul-
taus saatiin melkein päätökseen, pyhit-
täjä Arsenin muistoarkun ylle rakennet-
tava katos sai alkunsa. Konevitsan skiitta
täydellisesti muuttui, Kasanin skiitallakin
tehtiin monia parannuksia, ja sinne aset-
tui pysyvästi asumaan yksi munkki, joka
toimitti siellä palveluksia. Sortanlahteen
rakennettiin uusi laituri.

Isä Isidor oli erittäin vieraanvarainen,
huomioi aina kaikki suomalaiset. Hänen
ansiosta Keiteleen kirkko ja Kuopion
katedraali saivat pyhittäjä Arseni

Konevitsalaisen ikonit pyhäinjään-
nösosasten kanssa. Myöskin suhteet
Heinäveden Valamoon kehittyivät hyviksi
ystävyyssuhteiksi. Hän myös edesauttoi,
että silloinen hallitus pääsi vierailemaan
Laatokan Valamossa.

Tärkeimpänä tapahtumana oli kesällä
2006 yhdessä silloisen Aleksanteri
Nevskin lavran johtajan, Konevitsan
ensimmäisen johtajan, arkkimandriitta
Nasarin kanssa toteutettu
Konevitsalaisen Jumalanäidin
ihmeitätekevän ikonin vierailu
Konevitsan luostarissa ja Pietarissa. Se
oli yhteinen suuri ja unohtumaton juhla.

Vuonna 2007 Venäjän kirkon johto
määräsi igumeni Isidorin Venäjän kirkon
Jerusalemin missioon ja vuonna 2009
hän kohosi sen johtajaksi.
Arkkimandriitan arvon hän sai 2009.

Silloinen hallitus sai, kiitos isä Isidorin,
kutsun vierailla Pyhällä Maalla, missä
meitä pidettiin kuin kukkaa kämmenellä.

Vuonna 2013 hän sai uuden
komennuksen - hänestä tuli Pietarin
Kristuksen ylösnousemisen kirkon
kirkkoherra, missä toimessa hän on
edelleenkin.

Monia armorikkaita vuosia isä Isidorille!

Helena Pavinskij

Arkkimandriitta Isidor 60 vuotta
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Luostarin 30-vuotisjuhla 28.5.2021.

Hautausmaalla muisteltiin edesmenneitä
veljestön jäseniä.

Tarkalleen 28.5.2021 täyttyi 30 vuotta,
kun Konevitsan luostari sai uuden alun.
Silloin kahdeksan henkilöä saapui runnel-
tuun luostariin. Alkoi jälleenrakentami-
nen. Ensimmäisen luostarin johtajan, sil-
loisen arkkimandriitta Nazarin tehtävänä
oli ei vain alkaa nollasta jälleenrakenta-
maan hyvin huonossa kunnossa olevaa
luostaria, vaan myös löytää kilvoitteli-
joita, jotka jaksaisivat saariolosuhteissa
ja kovan työn merkeissä ryhtyä rakenta-
maan alusta myös luostarin hengellistä
elämää. Konevitsaan tuli paljonkin haluk-
kaita, todennäköisesti uutuuden viehätys
houkutteli, mutta hyvin nopeasti suurin
osa joko pantiin pois saarelta tai itse läh-
tivät. Apuun tuli suomalaisia ystäviä,
jotka jaksoivat ja jaksavat vuodesta toi-
seen käydä auttamassa luostaria. Kaksi

viimeistä vuotta on olosuhteiden pakosta
jäänyt väliin.

Vaikeita vuosia, suomalaisia ystäviä,
suuria juhlia - 600 vuotta 1993 ja 625
vuotta 2018, Kuopion kaupungin valtava
apu, humanitaarista apua, ristisaattoja,
talkooleirejä, jokavuotiset käynnit
Keiteleen hautausmaalla, ihmeitä-
tekevän Konevitsalaisen ikonin vierailu
vuonna 2006, patriarkkojen Aleksi II:n
vuonna 1998 ja Kirillin vuonna 2009
vierailut, hallituksen matka Novgorodiin
Lisogorskin luostariin pyhittäjä Arsenin
lähtöluostariin ja ihmeitätekevän ikonin
Derevjannizan evakkoluostariin 2014,
ystävyyttä vuodesta 2001 Konevitsan ja
Heinäveden Valamon välillä, innokkuutta
ja rakkautta luostaria kohtaan.

Suomalaisten panos luostarin jälleen-
rakentamisessa on ollut valtava. Me
olemme olleet uskollisia luostarille sekä
sen ilon että murheen päivinä.

Maaliskuussa 2013 Konevitsan luostaris-
ta tuli osa uudelleenmuodostettua
Viipurin ja Priozerskin (ent. Käkisalmi)
hiippakuntaa. Se on ainoa sen luostari.
Hiippakunnan piispa Viipurin ja
Priozerskin Ignatij on luostarin hengel-
linen esimies, jonka alaisuudessa
luostarin johtaja toimii.

Tasan 30 vuotta sitten silloinen arkkimand-
riitta Nazarij saapui jälleenrakentamaan
luostaria.

Konevitsan luostari 30 vuotta
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Luostarin johtajat:

• 1991 - 1999 arkkimandriitta
Nazarij, nykyinen Kronstadtin
piispa, Pietarin Aleksanteri
Nevskin lavran johtaja

• 1999 – 2001 pappismunkki
Mstislav, nykyinen Tihvinän ja
Lotinapellon piispa

• 2001 – 2007 pappismunkki Isidor,
nykyinen arkkimandriitta
Kristuksen ylösnousemuksen
kirkon kirkkoherra Pietarissa

• 2007 – pappismunkki Aleksandr,
nykyinen arkkimandriitta

• Vuodesta 2013 luostarin
hengellinen esimies Viipurin ja
Priozerskin piispa Ignatij.

30 vuotta on kulunut.

Koska 25 vuoden ajalta meillä on
paljonkin kirjoituksia ja kuvia, keskityn
tässä vain viimeisiin viiteen vuoteen.

Elokuusta 2016 kaikki jälleen-
rakennustyöt siirtyivät ”Rosneftin”
alaisuuteen sen jälkeen, kun presidentti
Putin käväisi yllätysvierailulla luosta-
rissa. Alkoi muutosten kausi.
Valitettavasti rakentajat eivät olleet
kirkollisia, vaan valtion firmojen edus-
tajia, jotka eivät osanneet suhtautua
pieteetillä siihen, mitä luostarissa oli.
Vaikka neuvotteluja käytiin piispan ja
luostarin johtajan kanssa, kuitenkin moni
asia toteutettiin rakennusfirmojen

ehdoilla. Luostarin ulkomuoto on suuresti
muuttunut.

Tietysti siitä on tullut siisti ja järjestel-
mällinen. On hienosti maalattuja raken-
nuksia, kivettyjä kävelyteitä, erilaisia
kauniita istutuksia, valopylväitä ympä-
riinsä, täysin muuttunut laiturialue, jota
ei entiseksi edes tunnista, myös täysin
muuttunut Sortanlahti, saaren kun-
nostetut hotellit, uusitut keittiö, työpa-
jat, kirjasto, uusi luostarimuseo, uudet
skiittojen korjatut ulkomuodot.
Luostarista saa nyt ihan toisenlaisen
kuvan. Ulospäin se loistaa upeana. Paljon
on käytetty vaivaa ja työaikaa.

Uudistetun museon vihkiminen.

Kaikkien kirkkojen ja skiittojen sisälläkin
on tehty paljon muutoksia. Eri arvoiset
seinämaalaukset ”koristavat” nyt miltei
kaikkia rakennuksia. Niissä ei ole aina
seurattu historiallisia piirteitä. Esim.
alakirkossa on nyt valtavat seinä-
maalaukset, kun aikanaan siinä oli
katossa vain kauniit ornamentit, jotka
löydettiin alkuvuosina. Tosin työ on
suoritettu hyvin. Mm. pyhän Nikolaoksen
kirkon seinämaalaukset, joissa kuvataan
pyhän elämäkertaa, ovat todella
onnistuneita. Koskematta on jätetty
tsasounat: Uspenien, Ilmestyksen ja
Hevoskiven. Nehän on aikanaan
restauroitu suomalaisten voimin. Ne ovat
nyt näkyvänä muistona meidän
ajaltamme.
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Suurin osa venäläisistä pyhiinvaeltajista,
myös monet suomalaiset kuvien perus-
teella pitävät ”kasvonsa pesseestä”
luostarista. Emme ole vielä paikan päällä
nähneet lopullisia työn tuloksia, itse en
ole päässyt saarelle melkein kahteen
vuoteen. Kaikesta kauniista huolimatta
minulla henkilökohtaisesti on sellainen
tunne, että olemme menettäneet meille
tutun entisen hengen. Tietysti henki
riippuu paljon veljestöstä. Toivottavasti
se jaksaa kilvoitella pyhittäjä Arsenin
hengessä ja Jumalanäidin suoje-
luksessa.

Emme saa unohtaa, että kaikista
ulkoisista muutoksista huolimatta
pyhittäjä Arsenin pyhäinjäännökset ovat
paikallaan ja me voimme, toivottavasti
piankin, taas kumartaa niitä ja saada
apua ja voimia elämäämme.

Luostari tarvitsee edelleen meidänkin
apua - voimme kantaa rukouksemme
luostarin ja veljestön puolesta ja
tulevaisuudessakin tehdä pieniä palve-
luksia, joita mahtava ”Rosneft” lähtönsä
jälkeen ei pysty toteuttamaan.
Antakaamme edelleenkin rakkautemme
Konevitsan luostarille!

Helena Pavinskij

Piispojen ilon hetki.

Kazanin skiitta uudessa muodossaan
12.2.2021
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Tänä kesänä minulle lankesi, tai pikem-
minkin suotiin mieluisa tehtävä edustaa
Konevitsa ry:tä Veijon kanssa Keiteleellä
Pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen juh-
lassa. En ole aikaisemmin juhlaan pääs-
syt joko töiden tai muiden esteiden takia,
joten nyt lähdin innolla matkaan.

Kesäkuinen Arsenin praasniekka Keite-
leellä on myös muodostunut itselleni
tärkeäksi alkukesän juhlaksi.

Veikko poimi minut aamulla Kouvolasta
kyytiin ja lähdimme ajamaan kohti Keite-
lettä. Olimme hyvissä ajoin perillä ja eh-
dimme viedä tavarat majapaikkaan,
missä tapasimmekin heti tuttuja, Mirjan
ja Helenan, jotka olivat myös saapuneet
juhlaan. Hetken hengähdyksen jälkeen
suuntasimme Hiekan hautausmaalle,
jossa isä Harri toimitti perinteiseen ta-
paan panihidan.

Tällä kertaa emme päässeet Hiekan tilalle
jatkamaan juhlaa, vaan ajoimme takaisin
Keiteleen keskustaan Pyhittäjä Arsenin
kirkkoon vigiliaan. Paljoa ei ollut kum-
massakaan tilaisuudessa kirkkokansaa
mukana mutta tunnelma oli sitäkin läm-
pimämpi. Tunsimme itsemme hyvin ter-
vetulleiksi!

Illan vietimmekin majapaikan grillikatok-
sessa vanhoja Konevitsan kokemuksia
muistellen... Ilolla minä melko uusi Ko-
nevitsan kävijä kuuntelin näiden vanho-
jen ja kokeneiden tarinoita. Harmitteli
ne, ettei koronan takia paikalla ollut vie-
raita luostarista niin kuin normaalisti on
ollut. Ehkä tulevana kesänä, jos Luoja
suo.

Lauantaiaamuna oli vuorossa juhlalitur-
gia ja pieni vedenpyhitys Arsenin kir-
kossa, ja sen jälkeen kirkkokahvit.

Arseni Konevitsalaisen praasniekka Keiteleellä
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Mukava yllätys oli metropoliitta Pante-
leimonin paikalle saapuminen. Isä Esipai-
men piti opetuspuheen ja kirkkokahveilla
yllätti meidät pitämällä tietokilpailun. Ky-
symykset taisivat olla vuodelta 1948, jo-
ten ainakin minun tietämykseni oli aika
vähäistä.

Hauskaa meillä kuitenkin oli ja uskon,
että kaikille jäi hyvä mieli tästä juhlasta.
Itselleni oli iso asia vihdoinkin päästä
ihan fyysisesti paikalle ja osallistua pal-
velukseen, onhan se eri asia kuin seurata
tietokoneen näytöltä striimattua palve-
lusta. Niin mukava ja lämmin vastaan-
otto ja tunnelma Keiteleellä oli että hyvin
mielelläni lähden sinne toistekin jos vain
mahdollista.

Kotimatka menikin upeita maisemia ihail-
lessa ja mukavaa Juhlaa muistellessa.
Ehdottomasti kesän huippuhetkiin lukeu-
tui tämä viikonloppu.

Eija Rintahaka
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Konevitsaa ikävöidessämme Konevitsan
kävijät tekivät viikonlopun pyhiinvaellus-
matkan Suomessa.

Matka alkoi varhain lauantaiaamuna
matkaten eri puolilta Etelä-Suomea Kou-
volaan, josta luostarin vakiokuljettaja
Veikko Muurinen otti meidän kyytiin val-
koiseen luostaribussiin.

Ensimmäisenä matkasimme Joroisiin tu-
tustumaan Pyhän Georgios Voittajan tsa-
sounaan. Korkealla mäellä oleva hirsi-
nen, kaunis tsasouna ihastutti niin sisältä
kuin ulkoakin.

Tsasounan vieressä on kahvila, jossa
nautimme makoisat kahvit. Kahvien jäl-
keen vielä jaloittelimme kauniissa ympä-
ristössä.

Matka jatkui Lintulaan, jossa äiti Ksenia
esitteli kirkkoa ja uusia kattofreskoja,
jotka oli vähän aikaa aiemmin asennettu
paikoilleen. Kävimme myös hautaus-
maalla tsasounassa ja haudoilla.

Pyhiinvaellusmatka luostareihin 21.-22.8.2021
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Illan kruunasi kaunis vigilia. Vigilian jäl-
keen vietimme vielä iltateehetken punai-
sessa majatalossamme.

Aamulla lähdimme varhain kohtia Vala-
moa. Mennessä kävimme aina niin kau-
niilla ja rauhoittavalla hautausmaalla.
Siitä olikin sitten hyvä ja rauhallinen mieli
mennä liturgiaan.

Liturgian jälkeen nautimme lounaan tra-
pesassa. Sen jälkeen kuka kävi missäkin;
valokuvanäyttelyssä, lampaita katso-
massa ja kaupassa.

Matka jatkui kohti Punkaharjua kauniiden
maisemien läpi. Matkalla pysähdyimme
mukavaan kahvilaan Enonkoskella. Pun-
kaharjulla kohteenamme oli Punkaharjun
asema ja sen taidenäyttelyt. Toinen
omistaja, Mikko Ranta-Huitti esitteli
meille paljon aseman toimintaa, näytte-
lyitä ja rakennuksia. Asemarakennuk-
sessa oli eri taiteilijoiden näyttelyitä, te-
oksia mm. Markku Salolta, Nanna Su-
delta, Soile Yli-Mäyryltä. Asemaraken-
nuksen huoneet olivat kauniita. Myöskin
vanhaa asemamiljöötä oli säilytetty.
Myös pihalla oli monenlaisia taideteoksia
mm. Miina Äkkijyrkän tunnettu lehmä.

Pihaan oli tuotu Markku Pölösen tv-sarjan
Karjalan kunnailta tuttu tsasouna, jota
parhaillaan kunnostettiin katon osalta.

Ennen lähtöä asemalta nautimme vielä
kioskin antimista. Sitten lähdimme aja-
maan kohti Imatraa.
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Imatralla Pyhän Nikolaoksen pihalla
meitä oli vastassa isä Timo ja Liisa Tynk-
kynen Felix-kissansa kanssa. Kävimme
tutustumassa kirkkoon ja sen jälkeen
vietimme teehetken seurakuntasalissa.

Sitten olikin jo kiire lähteä kohti Kouvo-
laa, jotta osa ehti junaan ja kotimatkalle.

Pyhiinvaellusmatka oli mieliinpainuva.
Monta ihastuttavaa kohdetta ehdimme
nähdä ja tutustua toisiimme. Kiitok-
semme Veikolle matkan järjestämisestä
ja turvallisesta kuljettamisesta.

Kirsi Haarala

Vanhaa aineistoa
Konevitsasta

Finna on Kansalliskirjaston ylläpitämä
tiedonhakupalvelu, joka tarjoaa vapaan
pääsyn noin sadan suomalaisen arkiston,
kirjaston ja museon digitaalisiin aineistoi-
hin ja kokoelmaluetteloihin.

Tietokantaan on tallennettu lukuisa määrä
mm. Konevitsan vanhoja kuvia. Jos olet

kiinnostunut tutkimaan niitä, mene inter-
netissä osoitteeseen finna.fi ja hae aineis-
toa esim. hakusanalla ”Konevitsa”.

Tässä pari esimerkkiä löytyneistä kuvista:

Erakkomunkin asunto 1680-luvulta.

Kuva: J. Ruotsalainen, 1939, lähde Finna,
Museovirasto

Tästä erakkomunkin asunnosta herää heti
ajatus, että missäköhän paikassa se on si-
jainnut. Vieläköhän siitä löytyisi jotain
merkkejä saarella.

Konevitsan luostarin työläisasuntoja
v. 1935.

Kuva: Finna, Museovirasto

Kuten tiedämme, saari oli aiemmin asuttu
ja asukkailla oli omat asuntonsa luostari-
alueen ulkopuolella muodostaen oman
”kylänsä”.

Käypä sinäkin tutkimassa tätä Finnan
”aarreaittaa”!
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Riitta Vainikka

26.1.1995 oli Lappeenrannan ortodoksi-
seurakunnan uutisissa, että Konevitsassa
järjestetään 14.-23.6. talkootyöleiri,
mistä kiinnostuneet voivat ilmoittautua
isä Timolle.

Toukokuun puolen välin tienoilla sain
kirjeen yhdistyksen sen aikaiselta talou-
denhoitajalta Jyrki Viklalta.

Kirje alkoi komeasti; ONNEKSI OL-
KOON!  Olet tullut valituksi Konevitsa
ry:n järjestämälle ja Kuopion kaupun-
gin rahoittamalle talkootyöleirille Kone-
vitsan luostarissa. Lisäksi oli monenlaisia
ohjeita, miten varustautua.

En tiennyt, mitä töitä tarjolla enkä sitä,
missä Konevitsan luostari on. Jotenkin si-
joitin sen Valamoon. Laatokalle kuiten-
kin. Olin joskus saanut ystävättärel-
täni kortin Valamosta ja kortissa oli kuva
Konevitsan skiitasta. Siitä varmaan aja-
tukseni.

Vuosien varrella tulivat tutuiksi niin luos-
tarin sijainti kuin reitti sinne. Ja työt. Kit-
kemistä, harventamista, pyykinpesua,
kalanperkuuta, siivousta, mansikkapenk-
kien tekoa, herneiden, auringonkukkien
ja papujen sadonkorjuuta, perunan
kaivuuta, ikkunanpielien kittausta ja
maalausta, haravointia ja työn etsintää,

juoksemista ees taas rukkaset kaina-
lossa.

Töitä oli paljon ja monenlaisia, mutta al-
kuvuosina aina kun laiva oli lähdössä,
keskeytettiin työt ja riennettiin laiturille
hyvästelemään ja vilkuttamaan. Kun igu-
meni tuli asioiltaan kotiin saareen, niin
silloin ja kiiruhdettiin rantaan Konevitsan
kirkonkellojen soidessa iloisesti ja
kauan.

Mutta se, miten yksinkertainen, vaatima-
ton kirkko historiallaan ja rukoilijoineen
puhutteli, sitä ei voi sanoin kuvata.

Pyhiinvaeltajia, miksei talkoolaisiakin
varten keljoihin oli jätetty luetta-
vaksi kirje.

Mikä on luostari?

Luostariin ei kuitenkaan tulla vain lepää-
mään luonnon helmassa, se ei ole turis-
tikeskus. Luostari on rukouksen paikka.
Sen asukkaat rukoilevat pelastusta itsel-
leen ja koko maailmalle. Veljestöllä ja
kaikilla täällä asuvilla on omat tehtä-
vänsä, jotka vastaavat heidän voimiaan

Konevitsan kävijöiden muisteloita vuosien varrelta
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ja kykyjään, ja joita suoritetaan kurin-
alaisesti. Kaikki tänne tulevat sopeutuvat
luostarin sääntöihin ja päiväjärjestyk-
seen ja noudattavat mm. määrättyjä
käyttäytymis-, pukeutumis- ym. sään-
töjä. Luostarin sääntöjen noudattaminen
ei vaadi suuria ponnistuksia, ja niihin on
psykologisesti helppo mukautua. Luosta-
rin ja saaren hiljaisuutta ei saa rikkoa ko-
valla musiikilla ja huudoin. Yritä kuun-
nella hiljaisuutta ja nauttia siitä arkisen
melun vastapainona. Venäl. sanonta;
"Omin säännöin ei ole menemistä vieraa-
seen luostariin." - sopii tähän ja pyyde-
täänkin tulijoita kunnioittamaan ja nou-
dattamaan luostarin sisäistä järjestystä.

Luostarin jälleenrakentaminen käynnistyi
vuonna 1991. Näin lyhyessä ajassa ja ta-
loudellisten vaikeuksien keskellä ei ole
pystytty tekemään kaikkea, jotta tuntisit
olosi täällä kodikkaaksi. Yritämme kui-
tenkin luoda sinulle olosuhteet, että voi-
sit levätä ja virkistyä. Pyydämme sinua
ymmärtämään vaikeutemme. Toivotta-
vasti luostarin veljestö pystyy kompen-
soimaan kaikki epämukavuudet rakkau-
dellaan ja veljellisellä suhtautumisellaan.

Tuo kirje puhutteli ja liittyy siihen muis-
toon, mikä syntyi kirkossa. Vastaavanlai-
sia tunne-elämyksiä olen kokenut Kone-
vitsassa, kun olen tavannut henkilöitä,
joilla on juuret siellä. Saman tun-
teen  olen saanut myös  monista  muis-
teluista, joita talkoolaiset ja pyhiinvaelta-
jat ovat kirjoittaneet tähän tiedottee-
seemme.

Nyt 26 vuotta myöhemmin voin onnitella
itseäni, olla kiitollinen, että olin tullut va-
lituksi talkoolaiseksi. Niin monta hyvää
nämä vuodet ovat antaneet. Igumeni
Aleksandr totesi kerran, että pyhittäjä
Arseni Konevitsalainen yhdistää. On to-
dellakin ollut monenlaisia kohtaamisia ja
tapaamisia. Kaikki ihanat konevitsalaiset
ja kaikki ihanat Konevitsa ry:n jäse-
net!  Monia armorikkaita vuosia kaikille!

      Kirkko v. 1995

15.1.1999 vapautettiin isä Nazari pyyn-
nöstään luostarin johtajan tehtävistä ja
samana päivänä hänen seuraajakseen
määrättiin pappismunkki Mstislav.

20.-21.2. sovintosunnuntain viikonlop-
puna isä Nazari saattoi seuraajansa Ko-
nevitsan saarelle. Kulkeminen Sortanlah-
desta Konevitsaan onnistui armeijan kul-
kuvälineellä jäätä pitkin. Yhdessä toimit-
tivat viikonlopun palvelukset. Sunnuntain
ruokailussa isä Mstislav istui jo johtajan
tuolilla ja ruokailun jälkeen isä Nazari
lähti sillä samalla "kaikkialla kulkevalla"
takaisin mantereelle. Isä Mstislav jäi Ko-
nevitsaan.

   Kuva: Liisa Saarinen
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Ry:n hiihtävät pyhiinvaeltajat, Jyrki, Esa,
Anne ja Riitta saivat kunnian olla näke-
mässä ja kokemassa tämän johtajan
vaihtumisen lumisessa Konevitsassa.

Heinäkuun alussa vuonna 2001 vaihtui
Konevitsan johtaja isä Mstislvista pap-
pismunkki Isidoriin.

Olimme Liisan kanssa Priozerskissa (ent.
Käkisalmi) pitämässä myyjäisiä Konevit-
san hyväksi yhdessä Zinaida Mininin
kanssa. Zinaida meille kertoi, että luos-
tarissa on uusi johtaja ja kutsui lähte-
mään katsomaan. Eipä kovasti meitä tar-
vinnut houkutella, vaikka emme tien-
neet, miten saaresta takaisin ja vaikka
olimme suunnitelleet mennä Viipuriin il-
laksi.

Ehdimme vigiliaan. Isä Mstislav heti vigi-
lian jälkeen esitteli meidät, ry:n jäsenet,
isä Isidorille. Sunnuntaina liturgian jäl-
keen olimme kutsutut "brunssille" Zinai-
dan kahvilaan yhdessä vanhan ja uuden
johtajan kanssa. Isä Mstislav lausui kii-
toksensa yhdistyksen tuesta tehtäväs-
sään, joka nyt päättyy ja isä Isidor toivoi
yhteistyön jatkuvan edelleen hänen
kanssaan.

Anne Rosenius v. 2003-2004

Itse oli 2003 eka kertaa talkoissa.

Veljestö matkalla liturgiasta trapesaan.

Puutarhuri Galina ja talkoolainen, v. 2003

Valamon Tampereen osaston pyhiinvael-
luksella 2004.

Silloinen AM Arseni toimittaa akatistosta
skiitassa, ehkä Kazanilaisen skiitta.

Tsasounan (se pieni karkki!) hylätty kupoli
lojui maassa vuosikymmeniä.
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Eija Rintahaka

Tämä kuva on kesältä 2011 kun olin toi-
sella isolla talkooleirillä. Keitimme kaksi
päivää juuresmuhennosta isä Paisin ko-
mennossa. Kuvassa talkoolaiset Tiina ja
Taina etualalla.

Tässä kuvassa isä Svjatoslav, jonka
bongasimme kesällä 2012 istuskele-
massa kärreissä.

2013 olin kaksi kertaa saarelle, ja ensi
kertaa viikon aivan yksin. Toisen viikon

ja syyskuisen viikonlopun olin siellä
eläinlääkäriryhmän kanssa, he omalla
kustannuksellaan hoitivat luostarin eläi-
miä, esim. kastroitiin kaikki kissat mitä
saatiin kiinni. Kuvassa isä Paisi ja eläin-
lääkäri Tytti.

Nämä kuvat ovat kesältä 2014 kun
olimme saarella ensimmäistä kertaa Tai-
nan kanssa kahdestaan. Olimme siellä
juhannuksen aikaan ja pääsimme osallis-
tumaan pyhittäjä Arsenin juhlaan. Ku-
vissa piispa Mtsislav, juhlaan osallistu-
nutta papistoa.
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Yksi hyvin mieleen jäänyt muisto on, kun
Tainan kanssa perattiin noin 10 kg sär-
kiä. Niitä syötiin sitten seuraava viikko
joka muodossa...

Yhtenä kesänä pääsimme vihdoin py-
hälle vuorelle, Mirjan opastuksella.

Ja kissoja sieltä löytyi mitä ihmeellisim-
mistä paikoista.

Isä Vladimirin kuva vuodelta 2016 kun
olin yksin Konevitsassa viettämässä viisi-
kymppisiä. ja isä Vladimir joka oli ollut
kaihileikkauksessa ja sen takia piti tum-
mia laseja.

Olin jo aikaisemmin päässyt lypsämään
vuohia, ja tuona kesänä myös lehmän.
Klumba kuvassa kanssani.



21

Mun kaksi ehdotonta lempinäkymää
luostarista.

Viimeisimmät muistot kesältä 2019 jol-
loin luostari näytti jo aivan erilaiselta kuin
ensimmäisenä vuonna siellä käydessäni.
Kirkon kupoleista on vuosien saatossa
kertynyt kymmeniä kuvia ja aina ne on
yhtä kauniit.

Kuvassa vanhat ystävät isä Herman ja
igumeni Aleksanteri.

Kirsi Haarala

Olin kovin innoissani päästessäni v. 2004
talkoolaiseksi. Kahden ystäväni kanssa
valmisteltiin talkoomatkaa huolella. Pa-
haksi onnekseni juuri edellisenä iltana
leikkasin leikkuuveitsellä sormeeni syvän
haavan, joka piti käyttää ompelutta-
massa. Eli sitten sormi paketissa lähdin
ja ajattelin, että mitähän ylipäätään pys-
tyn tekemään. Nolottaa lähteä sinne vain
”olemaan”. Mutta sopiva työ löytyi minul-
lekin: ihmiset olivat neuloneet tietyn ko-
koisia neliöitä, joista oli tarkoitus koota
iso, lämmin peitto luostariin. Sitä pystyin
hyvin kokoamaan sormi paketissakin.
Muistan kuinka kannoin isossa kassissa
kaiken tarvittavan Laatokan rantaan ja
istuin siellä rantahietikolla, auringonpais-
teessa, kuuntelin laineiden liplatusta,
luonnon rauhaa ja välillä katselin kalas-
tajamunkin soutelua ja kalastamista. Se
oli niin rauhoittavaa ja kaunista, etten
unohda sitä koskaan.

Loppuviikosta sain jo tikit pois haavasta
sairaanhoitaja-Anjan avustuksella ja
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pääsin muiden kanssa kasvimaalle ”oi-
keisiin” töihin.

Tällä matkalla tutustuin moniin muihin
konevitsalaisiin ja olen saanut uusia ys-
täviä. Toivon vielä pääseväni talkootöihin
uudelleenkin.

Talkoolaiset majoittuivat punaiseen hotelliin.

Silloin kunnostettiin kovasti pyhäkköjä ja
muita rakennuksia.

Luostarin koira ilahdutti talkoolaisiakin.
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Talkootöitä kasvimaalla ja pellolla. Pää-
asiassa kitkemistä ja kasvimaan kohen-
nusta. Osa uurasti keittiössä. Miehet
raskaammissa töissä pellolla, metsässä
ja rakennusten korjauspuuhissa.

Talkootöiden lomassa kahvitauot olivat
mukava yhteinen seurustelu- ja lepo-
hetki. Myös työnjohtajamme i. Alek-
sandr piipahti juttelemassa kanssamme.

Pyhäköt, niin tärkeät paikat hiljentymi-
selle.

Pieninä vapaahetkinä oli mahdollisuus
kierrellä saaren pyhäköissä piipahta-
massa ja rukoilemassa. Myös päivittäi-
set palvelukset olivat aina antoisia.
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Ikonien siunaus kirkossa.

Edellisessä alakuvassa esitellään val-
mista talkooviikolla eri ihmisten neulo-
mista neliöistä koottua lämpöistä peittoa
veljestölle talvea varten.

Konevitsan auringonlaskut ovat vailla ver-
taansa.

Ne kuuluisat Konevitsan kirkon kellot.

Kun olin vielä tiedotteen toimittajana 20-
vuotisjuhlan aikaan, niin haluan laittaa
muutaman muistelokuvan myös juhlasta
23.-25.6.2011, jossa itsekin sain olla
mukana. Mutta olen hävittänyt kaikki
omat kuvani. Olen siitä kovin murheelli-
nen, sillä kuvia oli paljon ja ne olivat
omassa kuvakategoriassani erittäin ar-
vokkaita.

Juhlaan lähdin Kuopiosta Mirja Paulon
kanssa hänen autollaan. Ajettiin Sortan-
lahteen vauhdikkaasti ja siitä laivalla juh-
lasaareen. Juhlassa oli paljon muitakin
suomalaisia konevitsalaisia. Ilo oli viettää
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vigilian jälkeen juhlaa iltanuotiolla. Ja li-
turgia oli niin kaunis ja mahtava. Kirkko
oli koristeltu lattiaa myöten puiden ok-
silla ja kukilla. Koskaan en unohda sitä
satojen ja satojen ihmisten ristisaatto-
väen määrää Kazanin kirkolle.

Juhlassa julkaistiin juhlakirja ja avattiin
luostarin historiasta kertova näyttely.

Nämä kuvat ovat 10 vuotta sitten tiedot-
teessa ja kotisivulla julkaistuja. Kuvaa-
jien nimet eivät ole tiedossani.

Konevitsa-aktiivit Veikko, Liisa, Marja-
Leena, Riitta ja Marja siunauskirjoineen.

Juhlaliturgia.

Juhlakirjan julkaisu ja näyttelyn avaus.

Näyttelyn seinällä esillä kaikki siihen asti jul-
kaistut Konevitsa ry:n tiedotteet.

* * *

Finnan tietokannasta löytyy myös
kauniita grafiikkakuvia Konevitsasta:

Nikolain tsasouna.
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Suomen ortodoksisen kirkon kirkollisko-
kous on 25.11.2021 Valamon luostarissa 
valinnut apulaispiispaksi Valamon luosta-
rin johtajan arkkimandriitta Sergein. Hä-
nestä tulee Haminan piispa.

25.11.2021 juuri valittu apulaispiispa.

Arkkimandriitta Sergei on tuttu sekä Ko-
nevitsan luostarin että Konevitsa ry:n vä-
elle. Ensimmäistä kertaa hän vieraili Ko-
nevitsan luostarissa vuonna 2001 luosta-
rin viettäessä uudelleenavaamisen 10-
vuotisjuhlaa. Siitä alkoi tiivis yhteistyö 
konevitsalaisten kanssa.

Konevitsan luostarin 10-vuotisliturgiassa 
vuonna 2001. Ensimmäinen vierailu luosta-
rissa.

Melkein joka vuosi Valamon igumeni on
osallistunut pyhittäjä Arseni Konevitsa-
laisen juhlaan kesäkuussa Konevitsassa,
usein myös Kazanin ja Konevitsan Juma-
lanäidin ikonien juhlaan ja muutoinkin
usein vieraillut hänelle jo rakkaaksi tul-
leessa luostarissa. Häntä pidetään jopa
”omana” munkkina Konevitsan luostarin
veljestön keskuudessa.

14.06.2003 Arkkimandriitta Sergein luona
kahvilla sen aikainen Konevitsa ry:n hallitus.

Matkoja saarelle on kertynyt lukematto-
mia, joskus vuodessa jopa kolme. Iki-
muistoisin on tietysti vuoden 2006 vie-
railu ihmeitätekevän Konevitsan Juma-
lanäidin ikonin kanssa. Silloinen Konevit-
san luostarin johtaja arkkimandriitta 
Isidor ja Konevitsan ensimmäinen joh-
taja, silloinen arkkimandriitta Nazarij jär-
jestivät yhdessä mahdollisuuden tuoda 
ikoni Pietariin ja Konevitsaan.

22.07.2006. Ihmeitätekevä Konevitsan Ju-
malanäidin ikoni on juuri saapunut Konevit-
san luostariin ja odottaa entiselle paikalleen 
nostamista.

Tuleva Haminan piispa ja Konevitsa



27

Vastavuoroisesti Konevitsasta ovat Vala-
mossa vierailleet kaikki johtajat, usein 
pyhittäjäisien Sergei ja Herman Valamo-
laisten juhlassa kesäkuussa, Valamon 
luostarin juhlissa mm. luostarin Heinäve-
dellä olon 70-vuotisjuhlassa, arkkimand-
riitta Sergein 50-vuotisjuhlassa ja hänen 
igumenina olon 20-vuotisjuhlassa. Yh-
dessä on tehty matkoja mm. Novgorodiin 
pyhittäjä Arsenin kilvoittelupaikalle Liso-
gorskin luostariin.

25.06.2011 Konevitsan alakirkossa piispa 
Nazarij ja arkkimandriitta Sergei.

Yhteistyö on näinä 20 vuotena ollut to-
della mutkatonta, aina on oltu puolin ja 
toisin vilpittömän iloisia tapaamisista, on 
jaettu ilot ja surut.

Konevitsa ry:n kanssa arkkimandritta 
Sergei on tehnyt yhteistyötä samat 20 
vuotta. Joka vuosi on yksi Ry:n hallituk-
sen kokous pidetty Valamon luostarissa 
ja otettu lämpimästi vastaan. Igumeni on 
aina kutsunut hallituksen jäsenet van-
haan päärakennukseen kahville, esitellyt 
näyttelyt ja luostarin museon. Vieraanva-
raisuus on ollut monenlaista.

Tuleva piispa on osallistunut joitakin ker-
toja Keiteleellä pidettäviin muistopalve-
luksiin Hiekan hautausmaalla edesmen-
neen Konevitsan veljestön puolesta, py-
hittäjä Arsenin muistopäivän viettoon 
Keiteleellä ja Kuopiossa, toimittanut yh-
dessä muun papiston kanssa liturgian, 
vedenpyhityksen ja akatistoksen.

11.06.2013 Keiteleen Hiekan hautausmaalla.

Konevitsa ry:n vuosikokouksiinkin on isä 
Sergei osallistunut muutaman kerran ja 
kerran pitänyt esitelmän pyhästä Johan-
nes Valamolaisesta.

08.02.2014 Konevitsa ry:n vuosikokous, pu-
heenjohtaja arkkimandriitta Sergei ja sih-
teeri Liisa Saarinen.

Konevitsa ry on vuonna 2004 valinnut 
arkkimandriitta Sergein Yhdistyksen kun-
niajäseneksi.

Toivotamme tulevalle Haminan piispalle 
runsasta Jumalan apua, terveyttä, voi-
mia, viisautta, nöyryyttä ja kaikkea 
maallista hyvää. Rukoilemme puoles-
taan.

AKSIOS, AKSIOS, AKSIOS!

Helena Pavinskij
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Vuoden 2021 jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 20 euroa ja yhteisöjäseniltä 85 euroa.

Ainaisjäsenmaksu on 300 euroa. Kunnia- ja ainaisjäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Tilinumero on tilisiirtolomakkeessa.

Jos jäsenmaksusi on jäänyt kahtena edellisenä vuonna (2019 ja 2020) maksa-
matta, voit uudistaa jäsenyytesi maksamalla jäsenmaksun 2021. Muutoin jäse-
nyytesi lakkaa.

Konevitsa ry:n pankkitili:
FI97 4108 0011 6954 78 (saaja: Konevitsa ry)
Huom! Tili on muuttunut lokakuussa 2020.

Viitenumerot tilisiirroille
Suosittelemme viitenumeroiden käyttämistä, jotta molemmin puolin voimme säästää
pankkikuluissa. Viitenumeroita käytetään, kun maksat Konevitsa ry:n tilille mm. seu-
raavissa tarkoituksissa:

14070 = jäsenmaksut, myös yhteisöjäsenmaksut
14300 = lahjoitukset
14850 = pyhiinvaellusmatkan osallistumismaksut
15008 = talkooleirin osallistumismaksut
15040 = pienmatkojen osallistumismaksut

Konevitsa ry:n verkkosivujen osoite https://www.konevitsary.fi/


