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Ristisaatto on aina vaivansa väärti
Ensimmäinen matka jää taatusti mieleen

Eija Kosunen

Alkukirkon käytännöstä peri-
ytynyt ristisaatto ei ole me-
nettänyt merkitystään nyky-
ajan hektisessä maailmassa.
Valamon luostarista sekä jal-
kaisin että laivalla liikkeelle
lähtenyt ja Lintulan luostariin
suuntautunut ristisaatto tai
oikeastaan kaksi lähtevää ris-
tisaattoa ja yhdeksi Palokissa
yhdistynyt kulkue on monel-
le osallistujalle vuoden koho-
kohta. Valamon ristisaattoon
saavutaan eri puolilta Suo-
mea ja maailmaa.

Parannusta, lohdutusta ja
toivoa etsivät voivat jättäytyä
Konevitsalaisen Jumalanäi-
din ihmeitätekevän ikonin ja
kirkkolippujen alle ja antaa
ristisaaton aikana toimitetta-
vaan rukouspalvelukseen
kuuluvien kirkkolaulujen
rauhoittaa mieltä ja tahdittaa
askeleita.

– Munkki tuli kysymään
minulta, haluanko kantaa
ikonia. Katselin punaisia
housujani ja ajattelin, etten
ole soveliaasti pukeutunut
mutta se ei tuntunut olevan
tärkeää. Kun nostin kantote-
lineen aisan olkapäälleni
koin jotain ihmeellistä. Ar-
mon kokemuksen. Kyyneleet
alkoivat valua silmistäni ihan
itsestään, kuvailee helsinki-
läinen juristi Tuula Raento
kokemuksiaan Valamon
luostarin kirkosta lähteneestä
Konevitsalaisen Jumalanäi-
din ikonin matkasta Lintulan
luostariin. Vaikeassa elämän-
tilanteessa Valamoon rau-
hoittumaan tullut Tuula oli
ensimmäistä kertaa luostaris-
sa ja myös osallisena ristisaa-
tossa. Valamoon hänet hou-
kutteli oppaana toimiva ystä-
vä, taidemaalari Ari Kovero
sekä luostarista paljon myön-
teistä kertonut naapuri, oh-
jaaja Kalle Holmberg.

– Luostarin johtaja Sergei
sanoi ristisaaton järjestäy-
tyessä Valamon kirkossa, että
lähdemme hakemaan iloa ja
lohdutusta Lintulan luosta-
riin. Minuun tekivät syvän
vaikutuksen hänen sanansa,
ja etenkin se, että uskosta voi
hakea myös iloa. Itse en ole
voinut edes rukoilla, niin pa-
ha olo minulla on ollut. Hen-
gelliseen tuskaan ei edes tera-
peutti ole auttanut, Tuula ker-
too m/s Sergein yläkannella.

Tuulalle ikonin kantoko-
kemus oli ikimuistoinen. Lai-
vamatka läpi kanavien näytti
ensimmäistä kertaa Heinäve-
dellä vierailevalle parhaat
puolensa. Puolipilvinen sää ja
vehreä luonto, kanavan var-
rella vilkuttavat ihmiset ja
Sergei-laivassa käytyjen kes-
kustelujen muistot vereste-
tään varmasti talven aikana
Helsingissä. Niin ainakin us-
koo Tuulan kanssa ristisaat-
toon osallistunut ja ikonia
vastaparina kantanut Ari Ko-
vero. Matka Palokin laiva-
laiturilta Lintulan luostariin
kesti jalkaisin reilut puoli tun-
tia ja ikoniteline painaa jon-

kin verran mutta rasitusta
kumpikaan ei tuntenut. 

Väsymys unohtui viimeis-
tään Lintulan luostarin portil-
la, kun sisaristo luostarinjoh-
taja Marinan ja pappismunk-
ki Hermannin johdolla otti
vastaan lähes satapäisen ris-
tisaattokulkueen kirkonkel-
lojen soidessa.

Mystiikka kiehtoo   
Helsinkiläinen taidemaalari
Ari Kovero on toista kesää

Valamossa ja ensimmäistä
kesää siellä oppaana. Hyvin
kielitaitoinen ja maailmaa
nähnyt mies viihtyy erinomai-
sesti opastaessaan matkaili-
joita ja pyhiinvaeltajia luosta-
rin alueella. Koveron histo-
rian ja taiteiden tuntemukses-
ta on suuresti apua hänen
kertoessaan ortodoksisesta
arkkitehtuurista, ikoneista ja
vaikkapa siitä, miksi kirkko
on juuri sen muotoinen kun
on.

Kovero kertoi  Sergei-lai-
van yläkannella ristisaattoon

osallistuville, mistä käsittä-
tehty ikoni on saanut nimen-
sä, miksi Konevitsalainen Ju-
malanäidin ikoni on ihmeitä
tekevä ja mitä matkailijat ky-
selevät luostarissa toimivalta
oppaalta.

– Aika usein minulta kysy-
tään luostarin veljestön vaat-
teista, miksi ne ovat sellaisia.
Annan opastettaville sellai-
sen tietopaketin, etteivät he
jää mitään paitsi. Kerron pal-
jon, ja usein opastuskierros
ryöpsähtääkin yli aiotun tun-
nin. Kytken luostarin histo-
rian Suomen historiaan, jol-
loin kokonaiskuva hahmot-
tuu helpommin. Kirkkora-
kennuksesta kerron, kuinka
se ilmaisee kaikkea sitä, mitä
ortodoksi uskoo. 

– Ortodoksisessa jumalan-
palveluksessa kaikki aistit
ovat mukana, myös liikkeet
kumartaessamme tai polvis-
tuessamme. Nykyajan ihmi-
siä miellyttävät mystiikka ja
aisteihin vetoava palvelus,
Kovero tietää.

Koveron kokemusten mu-
kaan akateemisissa henki-
löissä löytyy niitäkin, jotka pi-
tävät kristittyjä tyhminä. 

– Haluan ravistella heitä
kertomalla, kuinka Laatokan
Valamossa on veljestön jäse-
ninä professoreita ja akatee-
misesti koulutettuja eri alan
ammattilaisia.

Oppaalle tärkeintä on luo-

Ristisaaton matka alkaa Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonin siirryttyä Valamon luostarin rannasta m/s Sergein kyytiin.
Laivamatka kulkee Taivallahden ja Varistaipaleen kanavien kautta Palokin laivalaituriin. Laivan kannella luostarin johtaja
Sergei keskustelee oppaana toimivan Ari Koveron kanssa. (alakuva)

Lintulan luostarin sisaristo ja pappismunkki Hermanni odottavat ristisaattoa Lintulan luostarin portilla. Vasemmalla nun-
nat Evangelia ja Kristoduli sekä pappismunkki Hermanni.

Ristisaatto on kävelevä jumalan
kee  saaton pysähtyessä pyhiä te
ikonin kantajista, Tuula Raento




