
 H e l m i k u u  2 0 1 2  K1

EUROOPAN VYÖHYKKEEN JOHTOHENKILÖN SANOMA

seurausta siitä, 
ettemme osal
listu sakramentti
kokoukseen sään
nöllisesti ja ajoissa?

Muistakaa, että 
kaikista kirkkomme 
kokouksista sakra
menttikokous on 
ainoa, josta voimme 
nauttia yhdessä 
koko perheenä. 
Mikä mahdollisuus!

Minä tarvitsen 
henkilökohtaisesti 
sitä sakramentissa saatua vakuu
tusta, että Hänen Henkensä on 
meidän kanssamme, jotta pystyn 
selviytymään seuraavan viikon 
haasteista. Me tarvitsemme tätä 
vakuutusta. Muuten me heikke
nisimme kutsumuksissamme. 
Meitä voidaan johdattaa päätök
sissämme ja suojella fyysisiltä 
vaaroilta, mutta mikä tärkeintä, 
meitä voidaan suojella ympä
rillämme olevilta huonoilta 
vaikutteilta.

Tarvitsen myös sitä opetusta, 
jota innoitetut puhujat antavat 
sakramentin jälkeen. Se, että 
auttaa kuulijakuntaa tuntemaan 
Hengen, on vastuullinen teh
tävä. Osallistumalla ja keskit
tymällä kokouksen kulkuun 
annan tukeni puhujille ja tun
nen Hengen.

Meitä on kehotettu olemaan 
valona maailmalle ja olemaan 
ihmisten pelastajia.3 Tätä 

Kotimaansivut

”Jotta hänen Henkensä olisi 
aina heidän kanssansa”
Vanhin Manfred Schütze, Saksa
Vyöhykeseitsenkymmen

 Pääsiäistä edeltävällä vii
kolla kaksi herrasmiestä 
soitti ovikelloamme ja esitti 

seuraavan kutsun: ”Haluaisimme 
juhlistaa Herran pyhää ehtoollista 
kanssanne pääsiäissunnuntaina.” 
Tästä seurasi lyhyt keskustelu, 
jonka kuluessa selitin, että mei
dän kirkossamme järjestetään sak
ramenttipalvelu joka sunnuntai 
ja että se on joka viikko tärkein 
uskonnollinen tilaisuutemme. Me 
nautimme sakramentin vähintään 
kahdesta tärkeästä syystä – muis
taaksemme liittomme ja saadak
semme joka sakramenttirukouk
sessa uudestaan lupauksen siitä, 
että Hänen Henkensä olisi aina 
meidän kanssamme.1

Kutsuin nuo herrasmiehet 
kirkkoomme, mutta he eivät otta
neet kutsua vastaan vaan lähtivät 
pian. Heidän käyntinsä sai minut 
kuitenkin melko pitkäksi aikaa 
pohtimaan sakramenttikokouk
sen ja sakramentin tärkeyttä.

Muistin välittömästi kohdan OL 
59:9, joka sisältää selkeän käskyn 
siitä, että sunnuntaina meidän 
on annettava uhriksi sakrament
timme rukoushuoneessa, jotta 
voisimme varjella itsemme täy
dellisemmin, niin ettei maailma 
saastuta. Mietin, että onkohan 

Vanhin Manfred 
Schütze

tuota jälkimmäistä osaa tarvittu 
koskaan niin paljon kuin meidän 
aikanamme. Kun ajattelemme 
tämän tärkeyttä, me emme voi 
välinpitämättömästi jättää osallis
tumatta sakramenttikokoukseen 
vain siksi, että satumme olemaan 
lomalla emmekä osallistu, vaikka 
lähistöllä on kirkon yksikkö, tai 
olemme matkustaneet pitkän 
matkan lauantaina tai meillä on 
ollut suuret juhlat ja ajattelemme 
siksi, ettemme jaksa mennä, 
tai tunnemme tarvetta nukkua 
pitempään sunnuntaiaamuna ja 
ajattelemme, että tulevaisuudessa 
tulee lisää sunnuntaipäiviä.

Kirjeessä heprealaisille sano
taan: ”Me emme saa lyödä laimin 
seurakuntamme yhteisiä kokouk
sia, niin kuin muutamilla on 
tapana, vaan meidän tulee roh
kaista toisiamme, sitä enemmän 
mitä lähempänä näette Herran 
päivän olevan.” 2 Lisäksi meidän 
tulee saapua ajoissa sakramentti
kokoukseen, jotta emme jäisi 
sakramenttitoimituksesta paitsi.

Voisiko olla, että haasteet, 
joita meillä on lastemme kanssa, 
tai omat epäilyksemme, jotka 
saattavat kummuta siitä, ettemme 
tunne Hänen Henkensä läsnä
oloa riittävässä määrin, olisivat 
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tarkoitusta varten hengellisten 
paristojemme täytyy olla täyteen 
ladatut. Sakramenttikokous on 
latausasema, joka on helposti 
ulottuvillamme. Nauttimalla 
sakramentin saamme sen kor
vaamattoman lupauksen, että 
meitä johdetaan hengellisesti.

Jokunen kuukausi sitten 
seurakuntamme nuoret naiset 
tarjoutuivat palvelemaan jäse
niä hienossa palveluprojektissa 
Edistyminenohjelmansa mer
keissä: ”Tuo likainen pyöräsi 
aamulla ja hae se takaisin 
puhtaana illalla!” Kuinka olisin 
voinut vastustaa sitä? Aaronin 
pappeuden haltijat tukivat 
tyttöjä tekemällä pieniä kor
jaustöitä. Pyöräni valo ei toi
minut, enkä minä ollut ehtinyt 
korjaamaan sitä. Kuulin sinä 
iltana, että korjaustyöhön oli 
mennyt vain pari minuuttia ja 
että lamppu oli tarvinnut vain 
sopivaa säätöä. Nyt olin varau
tunut hyvin pimeyteen.

Kuinka usein tarvitaankaan 
vain säätöä!

Jos meidän täytyy muuttaa 
jotain, tehkäämme niin, jotta 
voimme saada lisää valoa 4  
ja olla valmistautuneita.

Rakastan Herran lupausta: 
”Sillä, joka syö minun lihani ja 
juo minun vereni, on ikuinen 
elämä, ja viimeisenä päivänä 
minä herätän hänet.” 5

Tähän minä luotan, ja te 
voitte tehdä samoin! ◼

VIITTEET
 1. Ks. OL 20:77.
 2. Hepr. 10:25.
 3. Ks. OL 103:9.
 4. Ks. OL 50:24.
 5. Joh. 6:54.

PAIKALLISIA UUTISIA

Kolmetoista kotikäyntisisarta
Seiju Hilakari, Rauma

 Syyskuisena iltana Rauman Apuyhdis
tys järjesti sisarille kotikäyntiseminaa
rin muodossa tehokkaan tietoiskun 

hengellisestä ja fyysisestä varastoinnista.
Apuyhdistyksen johtaja Merja Hila

kari viritti sisaret herkkään tunnelmaan 
lainaamalla Edgar A. Guestin runoa 
”Huomenna”.

Hän paljon aikoi saavuttaa 
– huomenna. 

Ei toista ois kaltaistaan auttajaa 
– huomenna. 

Ja ystävä tukea tarvitseva sais hänkin 
näin avustaan iloita, 

niin päätti hän kaikesta huolehtia 
– huomenna.

Hän mielessään paljon aikaan sai 
– huomenna. 

Mutta koskaan, koskaan ei tullut kai huomista. 
Sillä jälkeensä jätti hän kuoltuaan koko vuoren 

tyhjiä aikeitaan, 
joiden edessä oli hän hokenut vaan 

– huomenna.

Johtajamme varoitti, ettemme voi ajatella ”huo
menna”, sillä joku sisar odottaa. Hän kannusti ja 
kiitti läsnä olevia sanomalla: ”Te käytte, te autatte. 

Ritva Mäkinen esitteli 72 tunnin 
ruokaputkiloita.
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Rauman sisaret 
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VA
LO

KU
VA

: T
IIA

 H
ILA

KA
RI



 H e l m i k u u  2 0 1 2  K3

Täällä tapahtuu paljon hyvää. Olette esimerkkejä 
aidosta rakkaudesta.”

Kotikäyntityönohjaaja Riitta Hohtari esitteli 
taulukkoa Kotivara vuodeksi. Hän muistutti tar
vikkeiden olevan esimerkkejä. ”Hankkikaa niitä 
tarvikkeita, joita voitte käyttää. Teidän perheenne 
päättää siitä, mitä varastoitte.”

Saimme käytännön esimerkin hengellisestä 
varastoinnista Laiva on lastattu leikin avulla.  
Heitimme hernepussia toinen toisellemme ”löy
täen sanoja, jolla laiva on lastattu”.

Esimerkki: temppeli.
Laiva on lastattu: Herran huoneella, liitoilla,  

kastealtaalla, härillä, valkoisilla vaatteilla, pyhyy
dellä, hiljaisuudella, rauhalla, esivanhemmilla, suku
tutkimuksella, oikeudenmukaisuudella, iankaikki
suudella, temppelisuosituksella, rakkaudella…

Esimerkki: joulu.
Laiva on lastattu: enkeleillä, paimenilla, lampailla, 

tähdillä, ilolla, seimillä, eläimillä, Marialla, Joosefilla, 
aasilla, matkalla, majatalolla, etsimisellä, Herodek
sella, tietäjillä, kullalla, mirhalla, suitsukkeilla…

Jokainen sisar sai mukaansa vietäväksi koti
käyntipaikkoihinsa ehdotuksia varastoinnin edis
tämiseksi ja hernepussit. Sisaret voivat esimerkiksi 
perheilloissaan opettaa leikin avulla varastointia.

Ritva Mäkinen esitteli 72 tunnin ruokaputki
loita. Niistä löytyi maitojauhetta, hunajaa (myös 
haavoihin ja hiertymiin), suolaa, suihkusaippua, 
parranajoteriä, kosteusvoidetta, kampa, lääkkeitä, 
hammastahnaa (myös hyönteisten pistoihin) sekä 
kopio passista, asiakirjoista, temppelisuosituksesta 
ja vähän rahaa.

Ruokaputkilo tulisi tarkistaa puolen vuoden 
välein.

Mirja Parjanen kertoi innostuneesti edistymi
sestään vuoden kotivaran hankkimisessa. Hän oli 
laatinut tiukan kuukausibudjetin. ”Ei voi koskaan 
ajatella, etteivät onnettomuudet koske minua ja 
perhettäni.”

Lopuksi vielä sisarille oli katettu runsas tarjoi
lupöytä, jolle ruoka oli valmistettu varastointiai
neista, kuten ohrasta, riisistä, maissista ja peruna
hiutaleista sekä maidon korvikkeena käytetyistä 
seesaminsiemenistä. ◼

ommellut 500 pussia lahjoitetaan 
lastensairaaloille.

Juanita Münzer, joka on 
toimittanut joitakin tällaisia 
pusseja onkologiaosaston lap
sille, sanoo: ”Lapset ilahtuivat 
voidessaan valita omat pussinsa, 
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Euroopan vapaaehtoistoiminnan 
vuosi tuo esiin Mormon Helping 
Hands -toimintaa
J. Glade Peterson ja Lola Webb Peterson, Euroopan vyöhykkeen 
tiedotuslähetyssaarnaajia, Frankfurt

Euroopan vapaaehtoistoi-
minnan kierroksella Berlii-
nissä esiteltiin Euroopan 
Mormon Helping Hands 
-toimintaa, jossa on ollut 
mukana 9 000 vapaaehtoista 
ja palveltu 34 000 tuntia.

 L okakuun 16. päivänä 2011 
monet ohikulkijat poikke
sivat tutustumaan Mormon 

Helping Hands näyttelyyn 
Sonykeskuksessa Berliinissä 
Saksassa ja kokivat palvelupro
jektin käytännössä. Tässä päivän 
kestäneessä tapahtumassa 
Mormon Helping Hands tem
pauksen vapaaehtoiset auttoivat 
ihmisiä Euroopassa saamaan 
vapaaehtoistyön hengen, kun 
nämä tulivat mukaan ompe
lemaan ja kokoamaan pieniä 
katetripusseja. Näissä pusseissa 
pidetään pysyvää katetria, joka 
syöttää elintärkeää lääkettä, 
jotta syöpää sairastava lapsi voi 
liikkua vapaasti. Tempauksessa 

Lasten tarvitsemia pieniä katetri-
pusseja valmistettiin värikkäistä 
materiaaleista.
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Ohikulkijoita pysähtyi auttamaan 
palvelutempauksessa Mormon 
Helping Handsin osastolla.
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jotka oli valmistettu värikkäistä, 
iloisista, hassuista ja piristävistä 
kankaista.” Hän lisäsi: ”Hetkit
täin minun oli käännettävä pääni 
pois, koska aloin kyynelehtiä.”

Mormon Helping Hands 
osastolla olleet vapaaehtoiset 
tunnisti helposti heidän kel
taisista liiveistään, joissa on 
Helping Hands tunnus. Osas
tolla meneillään olleen palve
lutempauksen lisäksi julisteet, 
lehtiset ja jatkuva diaesitys 
kertoivat monista tempauksista, 
joita tuhannet Mormon Helping 
Handsin vapaaehtoiset ovat 

voimme olla onnellisia, jos 
emme ajattele vain itseämme.”

Mormon Helping Hands on 
Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
maailmanlaajuinen hanke, jossa 
palvellaan yhteiskunnassa ja 
annetaan katastrofiapua hädän
alaisille. Viime vuonna lähes 
9 000 vapaaehtoista kautta 
Euroopan lahjoitti 34 000 pal
velutuntia. Näihin tempauksiin 
sisältyi humanitaarisen avun 
antaminen mudan täyttämille 
kaupungeille Unkarissa ja tulva
vahingoista kärsiville alueille 
Tšekissä. Katastrofien uhrit näillä 
alueilla puhuivat sadoista vapaa
ehtoisistamme silmiinpistävine 
keltaisine Helping Hands liivei
neen ”keltaisena armeijana” 
ja sanoivat: ”Mormon Helping 
Hands toteutti ihmeen!”

Muita palvelutempauksia, 
joissa Mormon Helping Hands 
hankkeen vapaaehtoiset ovat 
auttaneet, ovat olleet eri paik
kakunnilla toteutetut sellaiset 
tempaukset kuin metsien, ran
tojen, teiden, maatilojen, puis
tojen, järvien, lampien, hau
tausmaiden ja muiden alueiden 

toteuttaneet eri puolilla Euroop
paa. Ne kutsuivat: ”Tule mukaan 
vaikuttamaan!”

Karlheinz Scherer, Myöhem
pien Aikojen Pyhien Jeesuk
sen Kristuksen Kirkon tiedo
tusjohtaja Saksassa, sanoo: 
”Haluamme näyttää Berliinissä, 
että vakavasti sairaan lapsen 
elämää voidaan helpottaa 
pienessä ajassa pienin pon
nistuksin. Mormon Helping 
Hands toiminnan motiivi on 
yksinkertainen: Me toimimme, 
koska me haluamme noudat
taa Jeesuksen Kristuksen esi
merkkiä. Me toimimme, koska 
me haluamme auttaa. Me 
toimimme, koska me olemme 
vakuuttuneita siitä, että me 

Ohikulkijoita 
pysähtyi autta-
maan palvelu-
tempauksessa 
Mormon Hel-
ping Handsin 
osastolla.
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Mormon Helping 
Handsin osas-
tolla oli kova 
hyörinä pusseja 
valmistettaessa.
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Angelina Taeg-
tow ja Daniela 
Madlung keskit-
tyivät tekemään 
solmut juuri 
oikeisiin kohtiin. VA
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siivoaminen ja kaunistaminen. 
He ovat pesseet ikkunoita ja 
lattioita ja maalanneet rakennuk
sia. He ovat luovuttaneet verta, 
koonneet hygieniapakkauksia ja 
ruokaa jaettavaksi kodittomille 
ja hädänalaisille sekä järjestäneet 
lounasruokailuja, viihdykettä 
ja apua eläkeläisille. He ovat 
rakentaneet ja kehitelleet lasten 
leikkikenttälaitteita sekä autta
neet raunioiden korjauksessa  
ja kunnostuksessa. Kun he 
auttoivat kunnostamaan eräässä 
kaupungissa olevaa hyvänteke
väisyysmaatilaa, joka palvelee 
vammaisia aikuisia, nuoria ja 
lapsia, yksi sen johtajista huo
mautti: ”Vapaaehtoisenne ovat 
tehneet yhdessä päivässä töitä 
kahden kuukauden edestä.”

Frerich Görts, Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris
tuksen Kirkon Euroopan vyöhyk
keen yhteyshenkilö Euroopan 
unioniin, huomauttaa: ”Vaikka 
hyvin monet kirkon jäsenet ovat 
jo erittäin sitoutuneita vapaa
ehtoistyöhön kirkossamme, jotta 
se pysyy elinvoimaisena, me 
olemme hyvin tietoisia siitä, ettei 
kansalaistoiminta ole vain miel
lyttävä harrastus vaan se on muo
dostumassa yhä tärkeämmäksi 
jopa yhteiskunnan selviytymisen 
kannalta ja että sen seurauksena 
meidän on laajennettava yhteis
kunnallista sitoutumistamme 
kirkon ulkopuolelle.”

Mormon Helping Hands 
ohjelma toimii menestykselli
sesti Latinalaisessa Amerikassa, 
Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa, 
Tyynenmeren alueella ja Ameri
kassa. ◼

 Hyvinkään seurakunta juhlisti kirkon 
huoltotyöohjelman 75vuotista toi
mintaa järjestämällä seurakuntalaisille 

mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan 
kohdistuvaan palvelutapahtumaan lauantaina 
15. lokakuuta 2011.

Piispa oli pyytänyt ylipappien ryhmän 
johtajistoa järjestämään mieluiten johonkin 
liikuntapaikkaan kohdistuvan palvelutapah
tuman. Liikuntapaikka
toivomus johtui siitä, että 
aiemmat tapahtumat ovat 
kohdistuneet toisentyyppi
siin paikkoihin tai laitoksiin. 
Ryhmä otti yhteyttä Hyvin
kään kaupungin liikunta
päällikkö Kari Vierimaahan, 
joka kenttämestareiden 
kanssa neuvoteltuaan tarjosi 
mahdollisuutta Urheilupuis
ton alueen syyssiivoukseen 
osallistumiseen. Työnjoh
tajana toimi kenttämestari 
Pekka Ahokas, joka järjesti 
talkoolaisten käyttöön VA
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Hyvinkäällä tartuttiin haravaan
Jouko A. Vuori, Hyvinkää

Auttavia käsiä. 
Kuvassa vasem-
malta Matti 
Ihalmo, Minna 
Hallamaa, Seppo 
Happonen, Paavo 
Hallamaa ja 
Hannu Koponen.
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Eliisa ja Noomi Hallamaan tehtävänä 
oli roskien poimiminen jalkakäytä-
vän vierusnurmikolta koko Urheilu-
puiston alueen ympäriltä. Kuvassa 
Eliisa tyhjentämässä täyttynyttä 
roskaämpäriä. Pikkusisko Noomi  
(5 v) kertoi keränneensä 102 roskaa.
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nipun haravoita ja roskapoimureita sekä työ
käsineitä ja muita välineitä. Lisäksi ryhmän 
käyttöön annettiin lehtipuhallin, 1,5 m korkea 
siirtolava ja kiinteistötraktori, jonka kauhassa 
voitiin kuljettaa kertyneet roskat, risut ja lehdet 
siivouspaikoilta siirtolavalle.

Tapahtumaan osallistui 12 seurakuntalaista. 
Mukana olleiden havaittiin edustavan kaikkia 
seurakunnan järjestöjä. Kullekin annettiin oma 
puhdistustehtävä. Jaakko Ihalmon tehtävänä 
oli puhdistaa koripallokenttä roskista. Jaakko 
käytti ensimmäistä kertaa elämässään lehtipu
hallinta. Saatuaan tehtävän hoidettua hän ker
toi, että oli mielenkiintoista oppia käyttämään 
uutta laitetta. Ja kun oikea tekniikka oli löyty
nyt, työ sujui mukavasti. Viiden tunnin aherruk
sella saatiin siirtolava lähes täyteen. Seuraavana 
työpäivänä liikuntapäällikkö hämmästeli tätä 
määrää ja kiitteli sitä ahkeruutta, jolla tuollai
nen roskamäärä oli saatu kerätyksi.

Kirkolta saatiin lainaksi asianmukaiset 
Mormon Helping Hands liivit.

Hyvinkään Urheilupuiston alue käsittää 
yleisurheilu ja jalkapallokentän lisäksi pesä
pallostadionin, koululaisten pesäpallokentän, 
koripallokentän, useita tenniskenttiä sekä 
kuntosali ja huoltorakennukset. Talvisin osa 
kentistä toimii luistelualueena.

Jäsenet osallistuivat innolla päivän toimin
taan. Nuorten Miesten johtaja ja perheenisä 
Teppo Hallamaa totesi päivän päätteeksi: 
”Palvelemaan oppii vain palvelemalla. Siksi 
on hienoa, että myös lapset pääsevät mukaan 
auttamistyöhön. Yhdessä tekeminen on aina 
kivaa. Tällaisessa yhteisten harrastuspaikkojen 
siivoamisessa helposti ymmärtää, kuinka pieni 
ponnistus voi olla suureksi iloksi kaikille.  
Olen iloinen ja kiitollinen, että lapset lähtivät 
niin innokkaina mukaan ja olivat valmiita hara
voimaan ja keräämään roskia.”

Ylipappien ryhmän johtaja Hannu Kopo
sen toteamus päivästä: ”Tämähän oli ihan 
kiva päivä. Sää suosi, ja porukassa oli mukava 
rupatella työtä tehdessä. Tapahtuman voisi 
ottaa uusiksi.” ◼

Vaasassa vietettiin  
Maailman päivää loka
kuun 23. päivänä 2011. 

Tällöin monet hyväntekeväisyys 
ja muut järjestöt (mm. UNICEF) 
esittelivät ohjelmaansa ja toi
mintaansa eri puolilla maailmaa. 
Kirkkomme oli ainoa esillä ollut 
uskonnollinen yhteisö. Vaasassa 
palvelevat lähetyssaarnaajat, 
vanhin Watson ja vanhin Lloyd, 
olivat varanneet esittelypaikan 
voidakseen esitellä kirkon kirjal
lisuutta ja toimintaa eri puolilla 
maailmaa.

Vanhin ja sisar Berg auttoivat 
järjestelyissä mm. hakemalla 
Tampereelta suurikokoiset 
kuvalliset sermit, joista saatiin 
sopiva taustaseinä esittelyti
laan. He hakivat myös Hel
singistä Mormonin kirjoja ja 

Kirkko esillä Maailman  
päivässä Vaasassa
Irja Liisa ja Forest H. Berg, Vaasa

Näyttelyosastolla Irja Liisa ja Forest Berg sekä vanhimmat Lloyd ja Watson.

Veljet keskustelemassa 
vierailijan kanssa.
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perhejulistuksia, joita oli lähes 
20 eri kielellä.

Osastolla näytettiin lisäksi 
sisar Bergin valmistama 
PowerPointesitys, joka esitteli 
kirkon tunnetuimman toimin
nan, lähetystyön, lisäksi myös 
muita toimintatapoja kuten 
sukututkimusta, hyvänteke
väisyystoimintaa, Mormon 
Helping Hands tapahtumia, 
temppeleitä ja niissä solmit
tavia iankaikkisia avioliittoja 
sekä perheiltaohjelmaa.

Esittelymme kiinnosti monia 
ihmisiä. Eräs kohokohdista oli 
Vaasan ortodoksisen piispan 
vierailu osastolla ja  hänen 
tutustumisensa erikielisiin 
Mormonin kirjoihin.

Lähetyssaarnaajat päivystivät 
osastolla. He antoivat vieraille 
suomenkielisten Mormonin 
kirjojen lisäksi mm. swahilin  
ja englanninkieliset Mormonin 
kirjat. Monet kävijät kirjoittivat 

vieraskirjaan nimensä ja 
yhteystietonsa, ja saivatpa 
lähetyssaarnaajat myös kut
sun käydä opettamassa erästä 
vierailijaa.

Sisar Irja Liisa (Hanski) Berg 
on kotoisin Joensuusta. Lähe
tystyönsä jälkeen hän lähti 
vuonna 1966 Yhdysvaltoihin 
opiskelemaan musiikkia Brig
ham Youngin yliopistossa. Hän 
on yhdessä miehensä Fores
tin kanssa asunut eri puolilla 
maailmaa ja viimeksi Pohjois
Carolinassa Yhdysvalloissa. 
Aviomies jäi eläkkeelle vuonna 
2000, minkä jälkeen he ovat 
nyt yhdessä kolmannella lähe
tystyökaudellaan. Aiemmin he 
ovat palvelleet lähetystyössä 
Dubaissa ja Norjassa. Nyt he 
ovat Vaasassa nuorten naimat
tomien aikuisten keskuksessa, 
jossa he mm. opettavat insti
tuutissa ja sisar Berg päivittäi
sessä seminaarissa. ◼

Osaston esittelymateriaalia.

Petri Tuisku Hyvinkään  
seurakunnasta aloitti huhtikuussa 
2011 lähetystyön Houstonin 
eteläisellä lähetyskentällä Texasissa 
Yhdysvalloissa.

Anna-Sofia FitzSimmons Rovaniemen  
seurakunnasta aloitti kesäkuussa 
2011 lähetystyön Jekaterinburgin 
lähetyskentällä Venäjällä.

Markus Lappalainen Mikkelin  
seurakunnasta aloitti syyskuussa 
2011 lähetystyön Tukholman 
lähetyskentällä Ruotsissa.



K8 L i a h o n a

KIRKON VERKKOSIVUILLA

 Kotimaansivuilla voidaan julkaista vaarno
jen, piirien ja seurakuntien tapahtumien 
lisäksi myös kirkkoon ja jäseniin liittyviä 

yleistä mielenkiintoa herättäviä artikkeleita. 
Runoja tai muita vastaavia kirjoituksia ei kuiten
kaan julkaista paitsi osana laajempaa artikkelia.

Paikallisia uutisia osiossa pyritään julkaise
maan useita mutta melko lyhyitä uutisartikkeleita.

Jäsenten kertomaa osion artikkelit ovat 
kirjoittajien omakohtaisia kokemuksia evanke
liumin vaikutuksesta elämäänsä (enintään  
300 sanaa).

Mistä tiedän osiossa jäsenet kertovat kään
tymisestään ja siitä, kuinka he ovat saaneet 
todistuksen evankeliumin totuudesta (enintään 
400 sanaa).

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

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

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

Artikkeliehdotukset voi lähettää osoitteella 
mirkku.karumo@kolumbus.fi tai postitse  
osoitteella Mirkku Karumo, Keltarousku 4, 
02730 Espoo.

Uutisosion artikkelit tulee lähettää viimeistään 
neljä viikkoa tapahtuman jälkeen.

Valokuvien tulee olla tasovaatimusten mukai
sia ja hyvälaatuisia. Kuvat voivat olla sähköisessä 
muodossa korkealla resoluutiolla mieluiten 
jpgmuodossa.

Kaipailemme erityisesti lasten ja nuorten 
kokemuksia. ◼

Kirkon suomalaiset Facebook-sivut
Risto Leppänen, kirkon kansallinen tiedotusjohtaja Suomessa

 Meitä on kehotettu 
kertomaan aktiivisesti 
evankeliumista, ja sitä 

voi tehdä myös verkossa. Käsikir-
jassa 2 (s. 197) annetaan seuraa
via ohjeita: ”Jäseniä kannustetaan 
olemaan esimerkkinä uskostaan 
kaikkina aikoina ja kaikkialla, 
myös internetissä. Jos he käyttävät 
blogeja, sosiaalisia verkkoja ja 
muita internetin mahdollisuuksia, 
heitä kannustetaan vahvistamaan 
muita ja auttamaan näitä tulemaan 
tietoisiksi siitä, mikä on hyödyl
listä, hyvää ja kiitettävää. Jäseniä 
kannustetaan mainitsemaan 
kirkko ja linkittämään ja jakamaan 
hyväksyttyä kirkon aineistoa, 
silloin kun se on sopivaa.”

Marraskuussa 2010 aloitettiin 
tiedotuksen kokeiluprojektina 
kirkon omat suomenkieliset Face
booksivut, jotka ovat osoitteessa 
www.facebook.com/mormo-
nit. Aluksi Facebooksivuston 
tarkoituksena oli pääasiassa 
tiedottaa kirkon verkkosivuilla 
www.mormonit.fi tapahtuvista 
päivityksistä, mutta pian sivusto 
osoittautui myös oivaksi keinoksi 
mediaseurantaan, päivittäisten 
hengellisten ajatusten jakamiseen 
sivuston ”tykkääjille” sekä muilla
kin kirkon verkkosivuilla tapahtu
vista päivityksistä kertomiseen.

”Tykkääminen” merkitsee 
sitä, että ilmoittaa pitävänsä 
jostakin Facebookin profiilista, 
ja samalla sen avulla voi pysyä 
ajan tasalla sivustolle tehdyistä 
päivityksistä ja kommenteista, 

Artikkeleiden 
lähettäminen Liahonan 
kotimaansivuillekoska ne näkyvät myös kun

kin käyttäjän oman profiilin 
”seinällä”. Jostain asiasta Face
bookissa tykkääminen tai sen 
kommentoiminen on yksi pieni 
tapa tehdä lähetystyötä, koska 
tuollaiset toiminnat näkyvät 
kunkin käyttäjän omassa profii
lissa hänen kaikille ystävilleen.

Marraskuussa 2011 ”tykkää
jiä” oli kertynyt 337 kappaletta, 
ja joukkoon mahtuu vielä monta 
lisää! Sivusto on kaikille avoin, 
ja sen päivityksiä voi seurata 
myös ilman että kirjautuu Face
bookiin omalla profiilillaan. ◼

Kirkon Facebook-profiilikuva
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