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EUROOPAN VYÖHYKKEEN JOHTOHENKILÖN SANOMA

taivaallista Isäämme, me kasvatamme 
haluamme pitää kaikki käskyt, ja sen seu
rauksena kasvamme hengellisesti.

Kohdassa OL 29:34 sanotaan: ”Ja nyt, 
totisesti minä sanon teille, että kaikki on 
minulle hengellistä, enkä minä ole milloin
kaan antanut teille ajallista lakia; en kenelle
kään ihmiselle enkä ihmislapsille; en Aada
mille, teidän isällenne, jonka minä loin.”

Kymmenysten laissa on kyse uskosta, 
ei rahasta. Se on hengellinen laki, ja sen 
noudattaminen kertoo meidän hengelli

sestä hyvinvoinnistamme ja siitä, että kannamme 
huolta muiden hyvinvoinnista. Se osoittaa meidän 
rakastavan Jumalaa ja olevan kiitollisia kaikesta, 
mitä olemme saaneet.

Joka kerta kun kirjoitan lahjoituslipukkeen 
antaakseni Herralle kymmenykseni ja muita 
lahjoituksia, tunnen suurta iloa siitä, että osallis
tun Jumalan valtakunnan vahvistamiseen. Tiedän 
auttavani niitä, joilla on vielä vähemmän kuin 
minulla. Ennen kaikkea tunnen todella olevani 
hyvinvoinnin polulla, sillä kasvan hengellisesti, 
tunnen vähäisempää kiinnostusta hetkellisiin 
asioihin ja uskon vakaammin muinaisten ja 
nykyisten profeettojen lupauksiin:

”Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, 
jotta huoneessani olisi ruokaa, ja koetelkaa minua 
nyt tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot, enkö minä 
avaa teille taivaan ikkunat ja vuodata teille siu
nausta, niin ettei ole kylliksi tilaa ottaa sitä vas
taan” (3. Nefi 24:10).

”Kehotan sinua ottamaan vastaan Herran kut
sun ’koetella’ Häntä. Maksa kymmenyksesi. Avaa 
taivaan ikkunat. Sinua siunataan runsain mitoin 

Kotimaansivut

”Hyvinvointiin johtava polku”
Vanhin José A. Teixeira, Espanja
Euroopan vyöhykkeen johtokunta

 Monet ovat tarkastelleet hyvinvointia 
pelkästään taloudellisesta näkö
kulmasta. Tämän kapean katsan

tokannan mukaan ihminen luottaa menes
tyäkseen pelkästään hyvinvoinnin ulkoisiin 
merkkeihin, ja pian sen seurauksena  
huomio keskittyy aineelliseen omaisuuteen 
tai sen hankkimiseen. Tämä asetelma  
herättää väistämättä kateuden, ahneuden  
ja itsekkyyden tuntemuksia. Se myös etään
nyttää meidät lähimmäistemme – kuten 
perheemme – tarpeista, sillä emme enää 
käytä aikaa siihen, mikä on kaikkein tärkeintä, 
vaan siihen, mitä me kaikkein eniten haluamme.

Entä hengellinen hyvinvointi?
Voimme saada selkeän ymmärryksen siitä, että 

olemme taivaallisen Isämme lapsia ja että Hänellä 
on onnensuunnitelma meitä varten. Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen ansiosta ja olemalla uskolli
sia me voimme palata Hänen luokseen. Ymmärrys 
siitä, että Hän rakastaa meitä ja on antanut meille 
käskyjä auttaakseen meitä kohtaamaan elämän 
vastoinkäymisiä, johdattaa meidät olemaan kiitolli
sia kaikesta siitä, mitä meillä on. Vaikka meillä olisi 
vain vähän aineellista omaisuutta, tunnemme kii
tollisuutta asioista, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä:

•	 oma	perheemme
•	 jäsenyys	Herran	kirkossa
•	 temppelit
•	 elävien	profeettojen	sanomat
•	 pyhät	kirjoitukset.

Nämä ovat vain muutamia niistä monista siu
nauksista, joista voimme nauttia kuolevaisuudessa.

Kun haluamme päivittäin tulla lähemmäksi 

Vanhin  
José A. Teixeira
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kuuliaisuudestasi ja uskollisuudestasi Herran lakeja 
ja käskyjä kohtaan.” (Robert D. Hales, ”Kymme
nykset – uskon koetus, johon liittyy iankaikkisia 
siunauksia”, Liahona, marraskuu 2002, s. 27.)

Koko elämäni ajan olen kymmenysten lain 
ansiosta oppinut arvostamaan enemmän sitä, 
että meidän tulee laatia perheen talousarvio ja 
pysyä sen puitteissa sekä käyttää viisaasti niitä 

voimavaroja, joilla meitä on siunattu. Tämän lain 
ansiosta minua on siunattu niin, että olen kyennyt 
erottamaan selkeämmin sen, mikä on kaikkein 
tärkeintä itselleni ja perheelleni.

Kymmenysten laissa ei ole kyse rahasta vaan 
uskosta ja kiitollisuudesta, ja se on todellakin laki, 
joka vie meidät hyvinvoinnin polulle. Siitä todistan 
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

PAIKALLISIA UUTISIA

Pietarsaaren piiriin uusi johtokunta
Kristina Weijola

 Maaliskuussa 2011 pide
tyssä Pietarsaaren piirin 
erityiskonferenssissa 

hyväksyttiin uusi johtokunta: 
johtajaksi Christian Näsman Vaa
sasta, ensimmäiseksi neuvonan
tajaksi Mikko Laitinen Kokko
lasta ja toiseksi neuvonantajaksi 
Kaj Pärkkä Vaasasta.

Veli Näsman palveli kokoai
kaisessa lähetystyössä Frank
furtin lähetyskentällä Saksassa 
vuosina 1987–1989. Ennen 
Pietarsaaren piirin johtajaksi 
kutsumista hän on toiminut 
Vaasan seurakunnan johtajana, 
Pietarsaaren piirin johtajana, 
lähetysjohtajan neuvonantajana, 
instituutinopettajana sekä palve
lulähetyssaarnaajana vaimonsa 
kanssa Nuorten aikuisten kes
kuksessa. Christian ja Maarit 
Näsman vihittiin Tukholman 
temppelissä vuonna 1989. Hei
dän perheessään on neljä lasta: 
20vuotias Patrick, joka parhail
laan palvelee Birminghamin 

lähetyskentällä Englannissa, 
18vuotias Thomas, 16vuotias 
Daniela ja 12vuotias Veronica.

Mikko Laitinen palveli kokoai
kaisessa lähetystyössä Las Vega
sin läntisellä lähetyskentällä 
Yhdysvalloissa vuosina 2002–
2004. Ennen nykyiseen tehtävään 
kutsumista hän on toiminut piirin 
aiemmassa johtokunnassa 2. 
neuvonantajana ja lähetyskentän 
tilintarkastajana. Mikko ja Henna 
Laitinen vihittiin Tukholman 

temppelissä vuonna 2006. Tällä 
hetkellä veli Laitinen työskente
lee siviiliammatissa isännöitsijänä 
ja Henna opiskelee teatterialaa.

Kaj Pärkkä palveli kokoai
kaisessa lähetystyössä Berliinin 
lähetyskentällä entisen ItäSak
san alueella vuosina 2006–2008. 
Hän ehti toimia Vaasan seura
kunnan lähetystyönjohtajana 
noin pari vuotta ennen kutsu
mista nykyiseen tehtäväänsä. 
Kaj ja Minna Pärkkä vihittiin 

Pietarsaaren 
piirin johtokunta. 
Vasemmalta 1. 
neuvonantaja 
Mikko Laitinen, 
piirinjohtaja 
Christian Näsman 
ja 2. neuvonan-
taja Kaj Pärkkä.
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Helsingin temppelissä vuonna 
2008, ja molemmat opiskelevat 
tällä hetkellä.

Uudesta tehtävästään piirin
johtaja Näsman kertoo, että 
kutsu tuli hänelle täydellisenä 
yllätyksenä. ”Vaikka olen aikai
semmin toiminut samassa teh
tävässä, tuntuu siltä, että työ on 
haasteellista ja vaatii jatkuvasti 
uusien asioiden opettelua. Olen 
todella kiitollinen molemmista 
neuvonantajistani ja piirin 
kirjurista, jotka kaikki palvele
vat innokkaasti tehtävissään. 
Yhdessä uskomme vahvasti vyö
hykkeen johtokunnan visioon 
aktiivisten jäsenten määrän kak
sinkertaistamisesta ja koemme, 
että tämä tapahtuu alueellamme 
jopa nopeammin kuin mitä 
tähän asti on suunniteltu.”

Pietarsaaren piirin haasteena – 
mutta toisaalta myös rikkautena 
– on sen monikansallisuus ja 
monikielisyys. Piiri on aina  
ollut vähintään kaksikielinen,  
ja jo 1980luvulla silloinen lähe
tysjohtajan neuvonantaja Toivo 
Hiltunen antoi useaan otteeseen 
piirille haasteen vaihtaa konseku
tiivitulkkaus simultaanitulkkauk
seksi, jotta konferenssit sujui
sivat joustavammin. Tekniikan 
kehittyessä haasteeseen voitiin 
lopulta vastata, ja piirikonfe
renssit on simultaanitulkattu jo 
toistakymmentä vuotta. Lisäksi 
viime vuosien yleinen kansainvä
listyminen on tuonut useita uusia 
ulkomaalaisia jäseniä piiriimme, 
mutta toisaalta uusi johtokunta 
hallitsee sujuvasti neljää kieltä. 
Pietarsaaren piiri on edelleen 
osaavissa käsissä. ◼

 Kuopiossa pidettiin Suomen 
lähetyskentän konferenssi 
10. huhtikuuta 2011. 

Tilaisuudessa vapautettiin teh
tävistään Kuopion seurakunnan 
johtaja Kari Kankkunen, hänen 
1. neuvonantajansa Pekka Ruot
salainen ja hänen 2. neuvonan
tajansa OlliPekka Kämäräinen. 
Veli Kankkunen toimi seura
kunnanjohtajana viisi vuotta. 
Hän johti seurakuntaa Herran 
avulla nöyryyden ja ilmoituksen 
hengessä. Seurakunnassa on 
vallinnut rakkauden ilmapiiri, ja 
johtokunta vapautettiin tehtäväs
tään kiitoksin.

Uudeksi seurakunnanjoh
tajaksi hyväksyttiin OlliPekka 
Kämäräinen, 1. neuvonantajaksi 
edelleen Pekka Ruotsalainen ja 
2. neuvonantajaksi Antti Korho
nen. Seurakunta sai nuorekkaan 
ja tarmokkaan johtokunnan, 
jonka työtä on leimannut pyr
kimys toteuttaa Herran tahto 

Nuorekas johtokunta Kuopion 
seurakuntaan
Alpo Matilainen, Kuopion seurakunta

kaikessa ja halu tarttua rivakasti 
käytännönkin asioihin.

Veli Kämäräistä voidaan 
kuvata sanalla vilpitön. Hän  
on kuten Jeesuksen opetus
lapsi Natanael aikoinaan. Veli 
Kämäräinen sanoo tärkeim
mäksi tehtäväkseen seurakun
nanjohtajana oppia tuntemaan 
seurakunnan jäsenet, rakasta
maan heitä ja välittämään heistä 
Vapahtajan tavalla. Veli Kämä
räisen huolenpidon ovat saa
neet jo nyt kokea monet seu
rakunnan jäsenet. Vaikka veli 
Kämäräinen on vasta 30vuo
tias, ei hänen nuori ikänsä ole 
estänyt häntä ottamasta sel
keästi seurakunnan johtoa hal
tuunsa. Hän johtaa seurakuntaa 
viisaasti ja vakaasti.

Veli Kämäräinen on lää
ketieteen tohtori. Tätä nykyä 
hän toimii lääkärinä Kuopion 
yliopistollisen sairaalan KYSin 
neurokirurgian klinikalla. 

Kuopion 
seurakunnan 
johtokunta ei 
kaihda tarttua 
maalaustelan-
kaan varteen. 
Vasemmalta  
2. neuvon-
antaja Antti 
Korhonen,  
seurakun-
nanjohtaja 
Olli-Pekka 
Kämäräinen 
ja 1. neuvon-
antaja Pekka 
Ruotsalainen.
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Perheessä on toinenkin lääkäri, 
sillä veli Kämäräisen vaimo 
Minna SeväkiviKämäräinen 
on hammaslääketieteen lisen
siaatti. Hän on töissä hammas
lääkärinä niin ikään KYSissä 
sairaalan suusairauksien 
klinikalla.

Veli Kämäräinen on synty
mästään saakka ollut kirk
komme jäsen. Hänellä oli 
tilaisuus kastaa vaimonsa, 
jonka jälkeen heidät samana 
päivänä vihittiin avioliittoon 
Helsingin Kaivopuiston 
kukkulalla ainoastaan kah
dentoista lähetyssaarnaajan 
ollessa tapahtuman todista
jina. Kämäräisillä on kaksi 
lasta, 5vuotias Kalle ja 
1vuotias Saku. Pikkuvanha, 
kiharahiuksinen Kalle 
’professori’ on koko seura
kunnan lemmikki. Hänen 
reippaasti lausumansa aame
net kuuluvat selkeästi sakra
menttikokouksissa lausuttu
jen rukousten päätteeksi.

Veli Kämäräinen harrastaa 
pianonsoittoa. Myös sisar 

kuntoilua, retkeilyä ja met
sästystä. Viime aikoina hänen 
– kuten hänen vaimonsakin 
– harrastuksiin on kuulunut 
myös omakotitalon kunnostus. 
Oman aikansa vie luonnolli
sesti poikien kanssa touhuilu.

Veli Kämäräisen mielestä jo 
nyt on käynyt selväksi, että seu
rakunnanjohtajana toimiminen 
on ollut toistaiseksi paras ajan
jakso hänen elämässään. Vaikka 
hän onkin tuntenut riittämättö
myyden ja nöyryyden tuntemuk
sia uuden kutsumuksen edessä, 
hän on iloinnut siitä, että on 
tiennyt oman hengellisyytensä 
kasvavan ja perheensä saavan 
siunauksia tehtävän myötä. ”Kun 
unohtaa itsensä Herran työssä, 
voi löytää todellista iloa ja rau
haa, jota maailma ei voi tarjota.”

Veli Ruotsalaista voidaan 
kuvata sanalla laupias. Hän on 

Raamatun kertomuksen lau
pias samarialainen: hän on 
aina valmis auttamaan avun 
tarpeessa olevia. Monet ovat 
tarvinneet hänen neuvojaan 
ja apuaan rakentamiseen ja 
remontoimiseen liittyvissä 
asioissa. Veli Ruotsalaisella 
onkin yhdessä veljensä Jarin 
kanssa rakennusalan yritys.

Veli Ruotsalainen sanoo 
nauttivansa jokaisesta het
kestä Herran työssä auttaes
saan seurakunnanjohtajaa 
ja toimiessaan yhteistyössä 
muidenkin seurakuntalais
ten kanssa. Veli Ruotsa
laisella on myötäsyntyistä 
ymmärtäväisyyttä erilaisia 
ihmisiä kohtaan. Tämä 
ilmenee hienotunteisena 

Olli-Pekka 
Kämäräisen 
perhe: Minnan 
sylissä Kalle 
ja Olli-Pekan 
sylissä Saku.

Pekka Ruotsa-
laisen perhe: 
vasemmalta 
oikealle Sarah, 
Samuel, 
Maria, Pekka 
ja Michelle, 
edessä Alicia.

Kämäräinen on musikaalinen 
ja on – kuten miehensäkin – 
esiintynyt kokouksissamme. 
Yhteinen kiinnostus musiikkiin 
toikin veli ja sisar Kämäräisen 
yhteen heidän molempien 
käydessä Sibeliuslukiota 
Helsingissä. Musiikin lisäksi 
veli Kämäräinen harrastaa 
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kanssakäymisenä ihmisten 
kanssa ja taitona kohdata sekä 
jäsenet että kirkkoomme kuu
lumattomat sellaisina kuin he 
ovat.

Veli Ruotsalaisen sydäntä 
lähellä on lähetystyö. Hän on 
kiinnostunut sukututkimuksesta 
ja haluaa käydä temppelissä 
niin usein kuin se on käytän
nössä mahdollista. Veli Ruot
salaisen vanhemmat liittyivät 
kirkkoon noin neljäkymmentä 
vuotta sitten, mistä lähtien 
kirkko on muodostunut – 
kuten veli Ruotsalainen sanoo 
– suunnannäyttäjäksi.

Veli Ruotsalaisen vaimo 
Maria on juuri valmistumassa 
lähihoitajaksi. Veli ja sisar 
Ruotsalainen tapasivat toisensa 
vuosia sitten temppelimatkalla 
Ruotsiin ihmeellisen johdatuk
sen myötä. Matkalla he tutus
tuivat toisiinsa ja avioituivat 
nopeasti. Nyt perheessä on 
neljä lasta, 15vuotias Michelle, 
13vuotias Sarah, 8vuotias 
Samuel ja 5vuotias Alicia.

Sisar Ruotsalainen haluaa 
työskennellä vanhusten parissa. 
Hänen tavoitteenaan on perus
taa vanhusten perhekoti, jossa 
työtä riittäisi koko perheelle. 
Seurakunnassa sisar Ruotsa
lainen toimii Apuyhdistyksen 
johtajana.

Ruotsalaisten perheen  
harrastuksiin kuuluu lenkkeily.  
Veli Ruotsalainen harrastaa 
lisäksi taidemaalausta.

Veli Korhosen tulo kirk
komme jäseneksi on osoitus 
taivaan Isän johdatuksesta.  
Jo varhain hän alkoi tutkia eri 

Veli Korhonen työskentelee 
kirvesmiehenä edellä maini
tussa Ruotsalaisten omistamassa 
rakennusalan yrityksessä. 
Ripeänä ja aikaan saavana vel
jenä hän on arvokas työtoveri 
yrityksessä työskenteleville.  
Sisar Korhonen opiskelee 
Savoniaammattikorkeakoulussa 
musiikinopettajaksi. Sisar  
Korhonen toimii seurakunnassa 
Alkeisyhdistyksen johtajana.

Veli Korhosen intohimona 
on perhokalastus. Lisäksi 
hän harrastaa liikuntaa ja 
musiikkia. Veli Korhonen on 
vaimonsa lailla ilahduttanut 
seurakuntaa musiikkiesityksil
lään sakramenttikokouksissa ja 
muutenkin.

Kuopion seurakunta voi olla 
turvallisella mielellä uuden 
johtokunnan ohjauksessa. Herra 
on peräsimessä. Rakkauden ja 
ykseyden henki vallitsee seura
kunnassa edelleenkin. ◼

Nuori aviopari 
Antti ja Henna 
Korhonen.

kirkkokuntia, jolloin hän löysi 
myös Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon. Seitsemän vuotta sit
ten veli Korhonen – tavattuaan 
lähetyssaarnaajat ohimennen 
– pyysi heiltä Mormonin kir
jan. Keväällä 2010 hän tapasi 
Henna Huttusen, ja seurustelun 
kuluessa ilmeni, että tämä on 
mormoni. Lähetyssaarnaajien ja 
sisar Huttusen antaman pereh
dytyksen myötä veli Korhonen 
omaksui nopeasti evankeliu
min opin. Veli Korhonen liittyi 
kirkkoomme heinäkuussa 2010, 
ja oltuaan vasta kahdeksan 
kuukautta kirkkomme jäsen 
hän sai kutsun seurakunnanjoh
tajan toiseksi neuvonantajaksi. 
Veli Korhonen ja sisar Huttunen 
sinetöitiin iankaikkiseksi avio
pariksi Helsingin temppelissä 
lokakuussa 2011.

Veli Korhosta voidaan kuvata 
sanalla innokas. Hän on kuin 
Paavali kääntymyksensä jälkeen. 
Veli Korhonen on sitoutunut 
evankeliumiin. Hän on sisäistänyt 
nopeasti seurakunnan hallintoon 
kuuluvat menettelytavat ja johtaa 
kokouksia kuin vanhemmat kon
karit. Veli Korhonen on positiivi
nen monitoimimies, joka tarttuu 
innokkaasti myös seurakunnan 
käytännön asioiden hoitoon. 
Lähetystyö on tämänkin veljen 
sydäntä lähellä. ”Tärkein tehtä
väni johtokunnan jäsenenä on 
auttaa ihmisiä tulemaan Jeesuk
sen Kristuksen tosi seuraajiksi.” 
Liahonan lukijoille hän sanoo: 
”Pysykäämme vahvoina… Rakas
takaamme lähimmäisiämme… 
Käykäämme temppelissä.”
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Sisarten luksuspäivässä rentouduttiin ja tartuttiin hetkeen
Heli Lintusaari, Helsingin 3. seurakunta

muotoutui heidän oloisensa  
ja näköisensä.”

Ennakkovetonauloja olivat 
sekä sisar Deni Kalevan vetämä 
ilon ja energian täyteinen zum
batanssi että syksyn muotiin 
kurkistava työpaja, jonka tyyli
mestarina toimi sisar Elina Felin. 
Taiteellista luovuutta sai purkaa 

Syksy alkoi piristävästi 
Helsingin vaarnan sisarten 
keskuudessa, kun vaarnan 

Apuyhdistys kokosi jäsenensä 
10.9.2011 Espoon kappelille 
viettämään sisarille tarkoitettua 
luksuspäivää. Tarkan valmistelun 
ja innoituksen tuloksena vaarnan 
Apuyhdistyksen johtokunta ja 
pieni tapahtuman ympärille 
koottu tiimi loivat tapahtuman, 
joka kantoi nimeä Carpe Diem!

Tapahtuman nimi luotiin 
kuvastamaan päivän sisältöä ja 
tarkoitusta. ”Tartu hetkeen” aja
tuksen voimin tapahtumapäivä 
koostui erilaisista työpajoista  
ja oppiluokista, joiden parissa 
sisaret pääsivät rentoutumaan  
ja irrottautumaan arjesta.

”Ajatus päivälle lähti siitä,  
että halusimme järjestää sisarille 
jonkinlaisen workshoppäivän”,  
vaarnan Apuyhdistyksen johtaja 

Satu Hartman kertoo. 
Lopputuloksena arviolta 
60 sisaren joukko 
kokoontui nauttimaan 
yhdessäolosta mitä eri
laisimpien työpajojen 
parissa zumbatanssista 
korujen tekoon ja sarja
kuvista valokuvaamiseen.

Vaarnan Apuyhdis
tyksen johtokunta aloitti 
tapahtuman suunnittelun jo var
haisessa vaiheessa syksyllä 2010. 
Päivän sisältöä lähdettiin työstä
mään nuorten aikuisten parissa 
toteutetun kyselyn pohjalta.

”Mielessämme oli vahvasti 
18–30vuotiaat sisaret ja se, 
millainen ohjelma heitä kiinnos
taisi”, sisar Hartman taustoittaa. 
”Olimme jo usean vuoden ajan 
järjestäneet vaarnan Apuyhdis
tyksen nimissä erilaisia päiviä 
sisarille, mutta emme olleet 

tavoittaneet 18–30vuo
tiaita sisaria niin hyvin 
kuin olisimme toivoneet. 
Niinpä saimme ajatuksen 
koota suunnittelutiimin 
tuohon ikäryhmään 
kuuluvista sisarista, ja 
siitä se lähti. Kaikki kah
deksan kutsumaamme 
sisarta ottivat tehtävän 
vastaan, ja ensimmäi
nen aivoriihi polkaistiin 
käyntiin vuotta ennen 
tapahtumaa. Kun suun
nittelemassa olivat 
18–30vuotiaat sisaret, 
niin väkisinkin päivästä 

Päivä koostui erilaisista työpajoista,  
joista sisaret saivat valita mieleisensä.

VA
LO

KU
VA

: Y
 C

 F
EL

IN

Sisar Taina 
Toropaisen 
vetämä 
korupaja oli 
yksi päivän 
suosituimmista 
työpajoista.
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Heli Koistisen vetämässä työpajassa perehdyttiin 
sarjakuvien piirtämisessä vaadittavaan tekniikkaan.
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paperille sisar Heli Koistisen sar
jakuvatyöpajassa, ja valokuvaa
jiksi halajavat saivat hyödyllisiä 
vinkkejä veli Herman Talvitien 
taidoista valokuvaamisen alalla. 
Ajankohtaisista asioista kiin
nostuneille sisar Elisa Koponen 
järjesti kiinnostavan mediakriit
tisyyttä ja uskontoa mediassa 
käsittelevän keskustelun.

Ehdottomaksi suosikiksi 
päivän aikana osoittautui sisar 
Taina Toropaisen korupaja, jolle 
heräsi kysyntää jo mahdollista 
seuraavaa kertaa varten. Sisar 
Ruska Junkkarin pitämä kehon
kielen lyhyt oppimäärä yhdistet
tynä sisar Erja Määtän vinkkeihin 
unelmatreffejä varten vapautti 
myös lukuisten huumorimielis
ten osallistujiensa naurut. Päivän 
päätteeksi monet rauhoittuivat 
sisar Auli Haikkolan johdatta
malle nojatuolimatkalle temp
peliin. Nojatuolimatkalla sisaret 
saivat keskustella temppelistä ja 
siihen liittyvistä kokemuksista.

Koko ohjelmavalikoimasta 
kukin osallistuja sai valita 
yhteensä neljä mieleistänsä 

täysin kirkon jäsenten taidoilla. 
Oli ilo hyödyntää jäsenten 
keskuudessa piileviä lahjoja niin, 
että jokaiseen työpajaan löytyi 
taitavat ja innostuneet vetäjät. 
Tunnelma päivän aikana oli 
intensiivinen, energinen ja posi
tiivinen. Kappeli kuhisi ihmisiä 
ja henki oli lämmin. Ajatuk
seen tapahtuman toistumisesta 
jatkossa suhtauduttiin iloisen 
vastaanottavaisin mielin.

”Tästähän voisi tulla perinne”, 
todettiin monen suusta. ◼

työpajaa, joihin osallistua. Jotkut 
saattoivat kierrellä ja tutustua 
useampiinkin luokkiin, jotkut 
puolestaan vaihtoehtoisesti 
halusivat viettää enemmän 
aikaa yhdessä suosikkipaikassa. 
Konsepti oli vapaa. Kukin sai 
muokata päivästä omanlaisensa 
vapaan seurustelun ja osal
listumisen myötä. Raameina 
toimivat lyhyet yhteiset aloi
tus ja lopetuskokoontumiset. 
Erityistä kiitosta sai päivän 
aikana tarjottu lounas jälkiruoki
neen, jotka molemmat pyrkivät 
tuomaan tavallisesta poikkea
vaa, luvattua luksusta sisarten 
hemmottelupäivään.

”Jälkikäteen sanoen olemme 
johtokuntana enemmän kuin 
tyytyväisiä tapahtumapäivään. 
Sisaria osallistui juuri niin paljon 
kuin Espoon kappeli veti, ja se 
on paras kiitos, mitä järjestäjät 
voivat saada. Seuraavalla kerralla 
tarvittaisiin jo isommat tilat”, 
sisar Hartman tiivistää järjestäjä
tiiminsä jälkitunnelmat.

Tapahtuman ehdoton rik
kaus oli siinä, että se toteutettiin 
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Kurkistus 
syksyn muotiin 
Elina Felinin 
työpajassa.
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Apuyhdistyksen johtaja Satu Hartman esitteli tapahtuman nuoren 
suunnittelutiimin: Nora Vorimo, Heli Lintusaari, Katerina Hänninen, 
Y C Felin ja Heli Koistinen.
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Joakim Sohka-
nen Mikkelin 
seurakunnasta 
aloitti syys-
kuussa 2011 
lähetystyön 
Las Vegasin 
lähetyskentällä 
Nevadassa 
Yhdysvalloissa.
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LÄHETYSTYÖN ALOITTANEITA

Maa Verkko-osoite
Albania www.kisha-e-jezu-krishtit.al
Bulgaria www.lds.bg
Englanti www.lds.org.uk
Espanja www.sud.org.es
Hollanti www.kerkvanjezuschristus.nl
Irlanti www.lds-church.ie
Islanti www.kirkjajesukrists.is
Italia www.chiesadigesucristo.it
Itävalta www.hlt.at
Kreikka www.churchofjesuschrist.gr
Kroatia www.crkvaisusakrista.hr
Latvia www.jezuskristusbaznica.lv
Norja www.jesukristikirke.no
Portugali www.igreja-jesus-cristo.pt
Puola www.mormoni.pl
Ranska www.eglisedejesuschrist.fr
Romania www.latter-daysaints.ru
Ruotsi www.jesukristikyrka.se
Saksa www.kirche-jesu-christi.org
Slovakia www.mormoni.sk
Slovenia www.cerkev-jezusa-kristusa.si
Suomi www.mormonit.fi
Sveitsi www.eglise-de-jesus-christ.ch/fr
Sveitsi www.kirche-jesu-christi.ch
Tanska www.mormon.dk
Tšekki www.mormon.cz
Ukraina www.ldschurch.com.ua
Unkari www.jezuskrisztusegyhaza.hu
Venäjä www.latter-daysaints.ru
Viro www.jeesusekristusekirik.ee

Kotimaan sivut  
luettavissa verkkosivuilla
Ville-Matti Karumo

Liahonalehden kotimaan sivujen 
saatavuutta on parannettu, ja vuo
den 2011 eri kuukausien kotimaan 

sivut ovat nyt luettavissa myös kirkon 
virallisilla suomalaisilla verkkosivuilla 
www.mormonit.fi. Aiemmin on voinut 
lukea kotimaan sivuja vain syyskuun 
2009 numeroon saakka.

Suomenkielinen Liahonalehti on 
päivitetty sivustolle virallisina pdf
tiedostoina vuoden 2001 numeroista 
alkaen. Liahonalehdet päivitetään auto
maattisesti sivustolle niiden ilmestyttyä.

Varhaisemmat Liahona ja Val-
keus lehdet ovat myös luettavissa sivus
tolta skannattuina pdfversioina Val-
keus lehden ensimmäisestä numerosta 
lokakuusta 1948 alkaen. Valitettavasti 
kaikkien skannattujen lehtien tekninen 
laatu ei ole yhtä hyvä kuin uusien kehit
tyneiden työkalujen avulla valmistettu
jen pdftiedostojen.

Kirkko on laajentanut virallisten 
kansallisten verkkosivustojen määrää 
kattamaan yhä useampia maita. Tämän
hetkiset eurooppalaiset viralliset verkko
sivustot ovat viereisessä laatikossa. ◼

www.mormonit.fi/nc/kirkon-kirjallisuutta/
liahona-lehti.html

Artikkeleiden lähettäminen 
Liahonan kotimaansivuille

melko lyhyitä uutisartikkeleita.
Jäsenten kertomaa osion 

artikkelit ovat kirjoittajien oma
kohtaisia kokemuksia evanke
liumin vaikutuksesta heidän 
elämäänsä (enintään 300 sanaa).

Mistä tiedän osiossa jäsenet 
kertovat kääntymisestään ja siitä, 
kuinka he ovat saaneet todis
tuksen evankeliumin totuudesta 
(enintään 400 sanaa).

Lempikohtani pyhissä kirjoi
tuksissa osiossa nuoret jäsenet 
kertovat, mikä on heidän lempi
kohtansa pyhissä kirjoituksissa 
(enintään 250 sanaa).

Kuin Jeesus mä olla tahdon 
osiossa lapset kertovat jostakin 
Alkeisyhdistyksen Evankeliu
min tasovaatimukseni kohdan 
mukaisesta kokemuksesta  
(enintään 100 sanaa).

Lukijapostia osiossa lukijat 
antavat palautetta Liahonasta 
tai kotimaansivuista (enintään 
100 sanaa).

Artikkeliehdotukset voi lähet
tää osoitteella mirkku.karumo@
kolumbus.fi tai postitse osoit
teella Mirkku Karumo, Kelta
rousku 4, 02730 Espoo.

Uutisosion artikkelit tulee 
lähettää viimeistään neljä viik
koa tapahtuman jälkeen.

Valokuvien tulee olla tasovaa
timusten mukaisia ja hyvälaatui
sia. Kuvat voivat olla sähköisessä 
muodossa korkealla resoluu
tiolla mieluiten jpgmuodossa.

Kaipailemme erityisesti lasten 
ja nuorten kokemuksia. ◼

 Kotimaansivuilla voidaan 
julkaista vaarnojen, piirien 
ja seurakuntien tapahtu

mien lisäksi myös kirkkoon ja 
jäseniin liittyviä yleistä mielen
kiintoa herättäviä artikkeleita. 
Runoja tai muita vastaavia kir
joituksia ei kuitenkaan julkaista 
paitsi osana laajempaa artikkelia.

Paikallisia uutisia osiossa pyri
tään julkaisemaan useita mutta 
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