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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   
katja(at)peremmalle.fi   

 

 

 

 

 

 

Jäsenet 
 
Kirsi Haarala, tiedottaja 
Polvijärvi 
040 707 4570 
kirsimarita(at)gmail.com 

Veijo Kareinen 
Ilomantsi 
050 341 1255 

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

Erja Wessman  
Hattula  
040 556 3407 

* 

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

 

Konevitsa ry:n hallitus toivottaa kaikille jäsenille 

hyvää ja rauhallista Kristuksen syntymäjuhlaa! 
 

 
 

Kristus syntyy - Kiittäkää! 

Konevitsa ry:n hallitus 2022   
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Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 
 
1) kokouksen avaus 
2) kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sih-

teeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa 
4) hyväksytään esityslista 
5) esitellään yhdistyksen kuluneen vuoden 

toimintakertomus 
6) esitellään yhdistyksen kuluneen vuoden 

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 puheenjohtajana 
15) valitaan hallituksen jäsenet erovuorois-

ten kolmen (3) tilalle 
16) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle 

varamies 
17) käsitellään muut hallituksen tai jäsenten 

esittämät asiat 
18) kokouksen päätös 
 
 
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat 
voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei 
kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen ha-
luaa jonkin asian yhdistyksen kokouk-
seen päätettäväksi, tehköön kirjallisen 
esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin 
ennen kokousta, että hallitus ehtii mää-
ritellä kantansa siihen. 
  

Konevitsa ry:n 

 

VUOSIKOKOUS 

 

pidetään 

lauantaina 

11.2.2023 klo 14 

Kouvolan ort. srk.  
kirkolla,  

Kasarminmäenkatu 2 

 

Kokouksessa  
käsitellään  

sääntömääriset asiat  
§ 8:n mukaan. 

 

Tervetuloa! 

Vuosikokouksessa 19.2.2022 Vala-
mossa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat.  

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa 
isä Timo Tynkkynen. Yhdistyksen 
hallitukseen erovuoroisen Anastasia 
Injushinan tilalle valittiin Kirsi Haa-
rala. Kaksi muuta erovuoroista, Katja 
Kareinen ja Eija Rintahaka valittiin 
uudelleen. 
 
Kokouksessa todettiin, että vallitse-
van pandemiatilanteen vuoksi  
v. 2022 toiminta on epävarmaa ja 
siitä tiedotetaan, jos onnistuu. 
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Rauhan ruhtinaan syntymäjuhlan – Kris-

tuksen syntymän juhlan – aika herättää 

meissä koko maailman ihmisissä monen-

laisia tunteita. Maailmassa ei vallitse 

rauha, vaan väkivalta ja murhe. Tästä 

emme voi ihmiskuntana syyttää kuin vain 

itseämme. Ihmiset sallivat pahuuden toi-

minnan, olemmehan sen välikappaleita. 

Meidät on kuitenkin kutsuttu olemaan Ju-

malan rakkauden yhteydessä ja oman toi-

mintamme kautta tuomaan ihmisten kes-

kuuteen rauhaa, sovintomieltä, anteeksi-

antoa ja lähimmäisestä huolehtimista. 

Luostarit ovat perinteisesti aina olleet ru-

kouksen kehtoja, jossa kannetaan Juma-

lan eteen koko maailman tuska ja anotaan 

Häneltä armoa heikkouksillemme. 

Rukous elää ja jatkuu myös Konevitsan 

luostarissa. Meistä riippumattomista syistä 

olemme jo usean vuoden ajan olleet 

erossa rakkaasta luostaristamme ja tämä 

kaikki vaikuttaa myös yhdistyksen toimin-

taan. Koronan ja sodan vuoksi emme ole 

voineet toimia käytännössä lainkaan ja tu-

levaisuuskin on hämärän peitossa. Vii-

sasta on antaa ajan kulua ja kun toisenlai-

set ajat koittavat, voimme herättää yhdis-

tyksen uuteen toimeliaaseen eloon.  

Emme kuitenkaan saa olla välinpitämättö-

miä maailman tapahtumien suhteen. Kris-

titty ei pelkästään rukoile, vaan hän myös 

aktiivisesti toimii lähimmäistensä  

hyväksi. Ei ole syytä vaipua hengelliseen  

 

 

alakuloon ja toimettomuuteen, vaan on ol-

tava päättäväinen ja omalta osaltaan teh-

tävä se, mikä meille itse kullekin on mah-

dollista. 

Me rukoilemme Konevitsan veljestön puo-

lesta ja he rukoilevat meidän puoles-

tamme. Nyt kun emme konkreettisesti voi 

osallistua luostarin elämään, voimme 

tehdä jotain muuta hyvää maailman kärsi-

vien ihmisten hyväksi. 

Kirkolla on tässä kaikessa suuri merkitys. 

Äskettäin jouduin tilanteeseen, jossa seu-

rakuntalainen antoi huolissaan esirukous-

lapun hyökkääjien joukkoon joutuneen lä-

hisukulaisensa puolesta ja toiseen käteen 

samalla sain pakolaiselta esirukouslapun 

sodassa tapettujen omaistensa puolesta. 

Tämä hetki oli pysähdyttävä: rukous ja 

huoli, suru ja murhe yhdisti nämä ihmiset. 

Tätä yhteyttä meidän on oman toimin-

tamme kautta etsittävä; luoda rakkauden 

siltoja ihmisten välille, jotta pahuuden 

valta heikkenisi ja Rauhanruhtinaan – 

Kristuksen – valo loistaisi jokaisen usko-

van sydämessä oikeudenmukaisuuden ja 

hyvyyden puolesta.  

Yhtälailla meidän on luotettava tulevaisuu-

teen, mutta myös toimittava parempien 

päivien saavuttamiseksi. Rukous ja työ; se 

on meidän tehtävämme niin täällä maail-

massa kuin pyhässä luostarissa. 

 

isä Timo Tynkkynen 

  

Puheenjohtajalta 
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Rakkaat suomalaiset ystävät! 

On kulunut jo kolme vuotta, kun meillä ei 

ole ollut mahdollisuutta kohdata henkilö-

kohtaisesti. Kuitenkin Konevitsan luostari 

erityisesti muistaa uskollisia auttajiaan ja 

jatkaa rukoilemista heidän puolestaan. 

Vanhojen ystävien poissaolo on jokaiselle 

ihmiselle vaikea uskoa. Ehkäpä tässä on 

jokin helpotuskin – siihen on niin mahdo-

tonta uskoa, koska se on kuin illuusio, pe-

tos, joka kohta nopeasti haihtuu. Siksi me 

niin usein toistamme – kohta suomalaiset 

tulevat, heille tulee olemaan kiinnostavaa. 

Tai – tämän he tekevät. Tai – nyt he kyllä 

ilahtuvat! Entiseen tapaan odotamme ta-

paamisia – niin Konevitsassa kuin Suo-

messa, jonka kanssa niin läheisesti  kone-

vitsalainen veljestö on sidoksissa. Olkoon-

kin vaikea aika ja monet meistä tuntevat 

tyytymättömyyttä vieraisiin päätöksiin, 

mutta täytyy ehdottomasti muistaa, että 

Herra on antanut meille parhaimman vaih-

toehdon kaikista mahdollisista. Tuskin ku-

kaan meistä voi vaikuttaa suurten poliitik-

kojen tekemiin päätöksiin. Me voimme 

vaikuttaa vain omaan sydämeemme. 

Emme voi sallia siinä rakkauden ja läm-

mön sammua, ainakin suhteessa niihin ih-

misiin, jotka olemme niin kauan tunteneet 

ja joihin olemme tottuneet luottamaan.  

Vuonna 2021 Konevitsan luostarissa täy-

dellisesti päättyivät peruskorjaus- ja res-

taurointityöt, jotka toteutti Rosneft-yhtiö.  

 

 

 

Luostarissa on paljon muuttunut. Me odo-

tamme ystäviämme vieraaksi, jotta voi-

simme jakaa ilomme, niin kuin olemme 

usein jakaneet vaikeutemme. Teidän 

apunne, niin kuin aiemminkin, tekee Ko-

nevitsasta entistä kauniimman! 

 

Vuosi 2022 

Keväällä 2022 veljestö koostui 21 henki-

löstä, joista yksi henkilö vihittynä suureen 

skeemaan, pieneen skeemaan 13 henkeä, 

munkkeja viisi ja kuuliaisuusveljiä kaksi 

henkilöä. Konevitsan veljestössä on seit-

semän pappismunkkia, yksi pappi ja 

kolme munkkidiakonia. Suuren paaston 

ensimmäisellä viikolla munkkidiakoni Feo-

fil vihittiin pappismunkiksi ja kuuliaisuus-

veli Igor Ivanov vihittiin munkiksi nimellä 

Ignatij, kuuliaisuusveljeksi otettiin Nikita 

Tihomirov. Podvorjen Konevitsan Juma-

lanäidin ikonin kirkkoon Viipurin ja 

Priozerskin piispa Ignatij vihki diakoniksi 

Georgij Prokofjevin - 23. kesäkuuta, Kone-

vitsan Jumalanäidin juhlana. Syyskuun 21. 

päivänä, Jumalansynnyttäjän syntymän 

juhlana, hänet vihittiin papiksi. 

Luostarissa toimitetaan päivittäin jumalal-

linen liturgia ja kaikki restauroidut temp-

pelit on otettu käyttöön: keskiviikkona Ar-

senin kirkossa, torstaina Nikolaoksen kir-

kossa ja perjantaina Konevitsan skiitassa, 

lauantaina Kasanin skiitassa.  

 

Tervehdys Konevitsa ry:lle 
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Vladimirinlahden (=Sortanlahden) pod-

vorjessa toimitetaan luostarin veljestön 

voimin jumalanpalveluksia lauantaisin ja 

sunnuntaisin sekä 12 suuren juhlan ja 

muiden suurten juhlien aikana. Kuluneena 

vuonna luostarin hengellinen esimies Vii-

purin ja Priozerskin piispa Ignatij on usein 

toimittanut jumalanpalveluksia. Luostarin 

temppelijuhlana palvelukset johti Pietarin 

ja Laatokan metropoliitta Varsonofij. Luos-

tarin jumalanpalveluksiin vuonna 2022 on 

ottanut osaa piispa Mstislav, piispa Meletij 

ja piispa Siluan. Luostarin temppelijuhlissa 

oli rukoilijoita yhteensä 2 680 henkeä. 

Tänä vuonna luostarissa vierailleiden py-

hiinvaeltajien ja turistien kokonaismäärä 

oli 33 076 henkeä, joista 14 200 oli mat-

kustajia risteilylaivastosta, joka teki kau-

den aikana 79 rantautumista. Reitit Vladi-

mirinlahdesta toteutettiin ”Pyhä ruhtinas 

Vladimir” -katamaraanilla ja ”Konevitsa”  

-laivalla, joka elokuussa meni Utkinin teh-

taan telakalle moottoreiden vaihtamiseksi. 

Korjaustyöt kestävät vuoden loppuun 

saakka. 

 

igumeni Aleksandr 

Anna Voskresenskaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konevitsan luostarin ensimmäinen johtaja 

(1991-1999), nykyinen Pietarin Aleksan-

teri Nevskin Lavran johtaja, Kronstadtin 

piispa Nazarij täytti elokuussa 70 vuotta. 

Perinteisesti hän on siirtänyt syntymäpäi-

vänsä vieton nimipäivänsä yhteyteen loka-

kuun loppuun. Niin tänäkin vuonna. Olen 

ollut mukana hänen 40-, 50 -, 60 -vuotis-

päivillä ja päätin osallistua myös nykyi-

seenkin juhlaan. 

Edellisen kerran kävin Pietarissa tammi-

kuussa 2020. Vigilian 26.10. toimitti piispa 

Nazarij kanssapalvelijoinaan Slavgorodin 

ja Kamenskin piispa Antonij sekä kymme-

niä pappeja. Aamulla 27.10. Liturgiaa saa-

puivat toimittamaan Pietarin ja Laatokan 

metropoliitta Varsonofij, piispa Antonij, 

Hatsinan ja Lugan piispa Mitrofan, Pietar-

hovin piispa Siluan sekä päivänsankari. 

Papistoa oli saapunut eri seurakunnista,  

 

Piispa Nazarij 70 vuotta 
 

Piispa Nazarij Lavran puutarhassa. 
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ja myöskin eri hiippakunnista, missä pal-

velevat piispa Nazarijn seminaarin ja aka-

temian aikaiset opiskelijatoverit. 

Juhlaliturgian ja virallisten onnittelujen 

jälkeen siirryttiin uuteen Lavran kulttuuri-

keskukseen, jossa esitettiin filmi piispa 

Nazarijn elämästä. Hyvin mielenkiintoinen 

filmi hienosti toteutettuna. Sitten oli juhla-

lounaan vuoro Lavran trapesassa. Kaikki 

200 paikkaa olivat täynnä, kuultiin paljon 

pitkiä ja lyhyitä onnitteluja, kukkakasa 

kasvoi kasvamistaan ja tilaa ei riittänyt 

lahjoille. Lounaalla oli mahdollista tavata 

ystäviä sekä tuttuja ja vaihtaa kuulumisia. 

Melkein kolmen vuoden katkon jälkeen 

niitä olikin kertynyt paljon. 

Pitkän lounaan jälkeen oli Kulttuurisalissa 

varsinainen juhla, jossa oli paljon lauluesi-

tyksiä, tervehdyksiä, muisteluja, mitä eri-

laisimpien lahjojen luovutuksia ja piispa 

Nazarijn elämästä kirjoitetun kirjan "Mi-

nun tieni" julkistaminen. Trio Largo oli 

myös julkaissut kasetin, johon on koottu 

piispa Nazarijn lempiveisuja ja -lauluja. 

Juhlissa tapasin tietysti Konevitsan luosta-

rin johtajan, arkkimandriitta Aleksandrin, 

ja kävin seuraavana päivänä Konevitsan 

luostarin podvorjessa keskustelemassa 

hänen ja podvorjen esimiehen, pappis-

munkki Davidin kanssa. Podvorje on kau-

nistunut, yläkerrassa tehty joitakin muu-

toksia. 

 

 

 

Tarkoitus oli lähteä saarelle, mutta Laa-

tokka myrskysi ja vaikka luvattiin, että se 

rauhoittuu tiistaihin mennessä, en ottanut 

riskiä, koska minun piti olla Helsingissä 

tiistaina. 

Isä Aleksandr sanoi, että kaipaavat kovasti 

suomalaisia ystäviään ja rukoilevat jatku-

vasti kaikkien meidän puolesta. Piispa Na-

zarijkin muisteli lämmöllä suomalaisia ys-

täviään ja pyysi välittämään kaikille, jotka 

vielä muistavat hänet, parhaat terveisensä 

ja siunauksensa. 

 

 

Piispa Nazarijn kirjan ”Minun tieni” kansikuva. 

 
Helena Pavinskij 
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Odotettu kesäkuu saapui ja taas oli ilo lo-

man alkajaisiksi suunnata auton keula 

kohti Keiteleen kauniita maisemia ja pyhit-

täjä Arseni Konevitsalaisen praasniekkaa. 

Läksimme Veikko Muurosen kanssa 

ajoissa matkaan ja parin pysähdyksen tak-

tiikalla olimme hyvissä ajoin perillä uu-

dessa majapaikassa.  

 

 
Panihida Hiekan hautausmaalla.  

 

Ehdimme hengähtää hetken ennen kuin 

lähdimme Hiekan hautausmaalle missä isä 

Harri Peiponen toimitti perinteisen panihi-

dan, tällä kertaa piispa Sergein kanssa. 

Isä Esipaimenen lisäksi paikalla oli run-

saasti muitakin tuttuja sekä vanhoja Ko-

nevitsan kävijöitä että edelliseltä kesältä 

tuttuja kasvoja. Tänä kesänä Hiekassa oli-

kin huomattavasti enemmän kirkkokansaa 

paikalla kuin edellisenä vuonna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehtoopalvelus Hiekan tilalla. 

 

Panihidan ja hautausmaakierroksen jäl-

keen siirryimme viereiselle Hiekan tilalle, 

missä toimitettiin ehtoopalvelus kauniin 

ilta auringon paisteessa. Miten kaunis 

paikka Nilakan rantamilla! Kiitos Kirsi Fah-

lerille, että saimme nauttia hetkisen Hie-

kan rauhasta.  

 

 
Isä Harri Peiponen, piispa Sergei ja diakoni Heikki 
Suomala. 

P. Arseni Konevitsalaisen praasniekka Keiteleellä 
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Lauantaiaamuna suuntasimme p. Arsenin 

kirkolle Keiteleen keskustaan. Perintei-

seen tapaan vuorossa oli juhlaliturgia ja 

pieni vedenpyhitys ja kirkkokahvit sen jäl-

keen. 

 

 

 

Myös metropoliitta Panteleimon saapui 

paikalle juhlaan, joten tällä kertaa liturgia 

tuntui vielä juhlavammalta.  

 

 
Metropoliitta Panteleimon, piispa Sergei ja isä Harri 
Peiponen. 

 

Kirkkokahvit tarjosi tälläkin kertaa Keite-

leen tiistaiseuran ystävälliset rouvat, läm-

min kiitos heille! Kahvia ja leivonnaisia 

nauttiessa oli mukava vaihtaa ajatuksia 

juhlaväen kanssa. 

 

 
Juhlavat kirkkokahvit. 
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Paikalle oli myös tuotu lukuisia kansioita 

täynnä vanhoja valokuvia ja lehtileikkeitä 

p. Arsenin praasniekoista ja Konevitsasta. 

Mukavia muistoja varmasti itse kullakin on 

niin luostarista kuin Keiteleen praas-

niekoistakin ja hyvä niin tämän hetkisessä 

tilanteessa.  

 

 

 

Luontoäiti hiukan kiukutteli ja ropsautteli 

vesikuuroja niskaamme, mutta onneksi se 

ei tunnelmaa latistanut. Tämänkin kesän 

vierailu oli yhtä miellyttävä ja vastaanotto 

ystävällinen, joten innolla odotan jo kesää 

2023....  (majapaikkakin on  alustavasti 

varattu...) Toivottavasti pääsemme silloin 

jatkamaan perinnettä! 

 

Eija Rintahaka 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvia Konevitsasta  
heinäkuussa 2022 
Kuvat on ottanut Anastasia Injushina 
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14070 

 

 

 

 

Lähettäjä 
Konevitsa ry 
Kristiinankatu 7 
53900 Lappeenranta 

________________________________________________________________________________________ 

Vuoden 2022 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 (2020 ja 2021) maksa-
matta, voit uudistaa jäsenyytesi maksamalla jäsenmaksun 2022. Muutoin jäse-
nyytesi lakkaa.   

Konevitsa ry:n pankkitili: 
FI97 4108 0011 6954 78 (saaja: Konevitsa ry) 
 

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/ 


