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tulevat takaisin. Voin todistaa, 
että me koemme Euroopassa 
todellista kasvua.

Viime kevään yleiskonferens
sissa piispa Richard C. Edgley 
sanoi: ”Yksi mielekkäimpiä ja 
tärkeimpiä tapoja saada aikaan 
todellista kasvua kirkossa on 
se, että ojennamme kätemme 
pelastamaan ne, jotka on kas
tettu ja jotka kuitenkin vael
tavat vähemmän aktiivisina 
vailla siunauksia ja pelastavia 
toimituksia.” 2

Kuinka me voimme osallistua 
aktiivisemmin tähän työhön, 
jossa ”ojennamme kätemme” 
pelastaaksemme ne, jotka ovat 
kulkeneet harhaan, tai löy
dämme ne sielut, jotka etsivät 
Jeesusta? Kuinka me yksilöinä 
pystymme auttamaan kirkkoa 
kasvamaan Euroopassa?

Viime toukokuussa toimin 
johtavana virkailijana Maid
stonen vaarnan vaarnakonfe
renssissa Englannissa. Halusin 
puhua vyöhykkeen johto
kunnan antamasta haasteesta 
tehdä kesäkuusta kutsumisen 
kuukausi. Ajattelin, että olisi 
mukavaa kutsua joku lentoken
tällä tai lauantaiaamuksi sovit
tujen vierailujen yhteydessä ja 
käyttää näin omaa esimerkkiäni 

 Joulu on taas ovella kaikkine 
vilinöineen ja vilskeineen, 
joita tähän vuodenaikaan liit

tyy. Joulunajan juhlimisen kau
pallinen henki saattaa temmata 
meidät mukaansa hyvin hel
posti. Joulun todellinen merkki 
on kuitenkin Jeesuslapsen 
syntymä, ja Hänen tulisi olla 
huomiomme keskipiste.

Mikä voisi olla merkittä
vin lahja, minkä me voimme 
Hänelle antaa? Hän on sanonut:

”Tulkaa minun luokseni ja 
uskokaa minun evankeliumiini 
ja ottakaa kaste minun nimeeni; 
sillä joka uskoo ja ottaa kasteen, 
se pelastuu.” 1

Me elämme suurenmoista 
aikaa. Kirkko kukoistaa Euroo
pan vyöhykkeellä, ja tänä 
vuonna on muodostettu useita 
uusia seurakuntia ja vaarnoja. 
Olen tuntenut suurta innostusta 
kaikissa niissä seurakunnissa, 
joissa olen vieraillut. Näen 
uskoa ja toivoa joka askeleella. 
Tunnen antaumuksen, joka on 
kaikkien pelastuksen työhön 
osallistuvien sydämessä. Menes
tystarinat lisääntyvät, kun yhä 
useammat taivaallisen Isämme 
lapset liittyvät laumaan ja monet 
vähemmän aktiiviset jäsenet, 
joiden toivo on vahvistunut, 

kannustamaan pyhiä. Tätä ei 
kuitenkaan tapahtunut, ja pala
sin hotellilleni tuntien suurta 
surua siitä, ettei tehtävää ollut 
suoritettu. En ollut silti vielä 
luovuttanut.

Sinä iltana tapasin vastaan
otossa afrikkalaisen naisen, 
joka auttoi minua hyvin ystä
vällisesti. Huomasin hänen 
nimikyltistään, että hän osasi 
puhua kolmea kieltä, mukaan 
lukien portugalia. Aloimme 
pian keskustella, ja sain kertoa 
hänelle matkani tarkoituksesta 
Maidstonessa. Esitin hänelle 
kutsun ottaa vastaan lähe
tyssaarnaajat, ja hän suostui 
saman tien. Keskustelumme 
kuluessa minulle selvisi, että 
hän oli kapverdeläinen. Kerroin 
hänelle, että käyn usein Kap 
Verdessä ja että pidän kovasti 
paikan tyypillisestä ruokalajista 
nimeltään ”cachupa”. Nainen 
kertoi minulle, että hänen 
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 Kirkon ensimmäinen pre
sidenttikunta on kutsunut 
marraskuun 2012 alusta 

Helsingin temppeliin uuden 
johtokunnan seuraavaksi kolmi
vuotiskaudeksi. Samalla päättyi 
edellisen johtokunnan jäsenten 
ja heidän puolisoidensa kol
mivuotinen toimikausi temp
pelissä. Johtajana toimi Kari 
Haikkola ja emäntänä Auli Haik
kola, ensimmäisenä neuvonan
tajana Pertti Vorimo ja emännän 
apulaisena Kirsti Vorimo sekä 
toisena neuvonantajana Pekka 
Roto ja emännän toisena apulai
sena AnnaKaarina Roto.

Temppelin uudeksi johta
jaksi on kutsuttu Pekka Roto. 
Ensimmäiseksi neuvonanta
jaksi on kutsuttu Jukka Leh
timäki ja toiseksi neuvonan
tajaksi Pekka Marjanen. Sisar 
AnnaKaarina Roto toimii 
temppelin emäntänä apulai
sinaan Helena Lehtimäki ja 
Ritva Marjanen.

Veli Roto on palvellut 
aiemmin Tampereen vaarnan 
johtajana, neuvonantajana 
lähetyshallituksessa sekä 
kirkon Suomen tiedotusjoh
tajana. Sisar Roto on toiminut 
Alkeisyhdistyksen johtajana, 
pyhäkoulussa evankeliu
min oppi luokan opetta
jana ja konsulttina kirkon 
perhepalveluissa.

Veli Lehtimäki on palvellut 
aiemmin Tampereen vaarnan 
johtajana, neuvonantajana 
lähetyshallituksessa ja piis
pana. Veli Lehtimäki toimi 
pitkään kirkon koululaitoksen 

paikallisia uutisia

helsingin temppelin uusi johtokunta
Mirkku Karumo

johtajana Suomessa, mistä 
työstä hän jäi eläkkeelle vuo
den 2012 alussa. Sisar Lehtimäki 
on toiminut Apuyhdistyksen ja 
Alkeisyhdistyksen johtajana.

Veli Marjanen on palvellut 
aiemmin piispana ja viimeksi 
seurakuntalähetyssaarnaajana 
vaimonsa kanssa. Sisar Marjanen 
on palvellut mm. Helsingin vaar
nan Nuorten Naisten johtajana ja 
eri tehtävissä Apuyhdistyksessä.

Uusi johtokunta toivottaa 
jäsenet tervetulleiksi temppeliin 
palvelemaan ja saamaan hengel
listä voimaa sekä uutta syvälli
sempää ymmärrystä Jeesuksen 
Kristuksen pelastussuunnitel
masta. Veli Roto muistuttaa, että 
temppeli on nyt Suomessa ja 
kaikki temppelin siunaukset 
ovat nyt jokaisen ulottuvilla. ◼

Helsingin 
temppelin uusi 
johtokunta 
puolisoineen. 
Vasemmalta 
Jukka ja Helena 
Lehtimäki, 
Pekka ja Anna-
Kaarina Roto 
sekä Pekka ja 
Ritva Marjanen.
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äitinsä on erinomainen ruoan
laittaja ja että olisin tervetullut 
tämän luokse lounaalle.

Kaksi kuukautta keskuste
lumme jälkeen vierailin Kap 
Verdessä ja menin tapaamaan 
tämän nuoren naisen äitiä vaar
nanjohtaja Rosiveltt Teixeiran 
kanssa, joka oli vasta muodos
tetun Praian vaarnan johtaja. 
Meillä oli tilaisuus keskustella 
naisen äidin ja isäpuolen kanssa 
ja kertoa heille kirkosta. Meidät 
otettiin vastaan erittäin hyvin ja 
kutsuttiin syömään lounasta hei
dän kanssaan joku toinen kerta.

Tällä vierailulla sain yhden 
nimiviitteen lisää tyttärestä, joka 
opiskelee Portugalissa. Järjestin 
pian niin, että lähimpänä häntä 
oleva nuorten naimattomien 
aikuisten ryhmä otti häneen 
yhteyttä.

Kutsujen esittäminen on 
yksinkertaista – meidän täytyy 
vain avata suumme ja kutsua 
muita tulemaan Kristuksen 
luokse. Tiedän, että ”käden 
ojentamisen” lahjani miellytti 
Vapahtajaamme, ja aion edel
leen kutsua kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse ja ottamaan 
vastaan Hänen kutsunsa:

”Tulkaa minun luokseni, 
kaikki te työn ja kuormien uuvut
tamat. Minä annan teille levon.

Ottakaa minun ikeeni har
teillenne ja katsokaa minua: 
minä olen sydämeltäni lempeä 
ja nöyrä. Näin teidän sielunne 
löytää levon.

Minun ikeeni on hyvä kantaa 
ja minun kuormani on kevyt.” 3 ◼

Viitteet:
 1. Et. 4:18.
 2. Richard C. Edgley, ”Todelliseen 

kasvuun johtava pelastaminen”, 
Liahona, huhtikuu 2012, s. 52.

 3. Matt. 11:28–30.
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 Torstaina joukko isiä lähti innok
kaiden lastensa kanssa kohti 
Turkua ja sieltä Naantalissa sijait

sevaan Kunstenniemeen. Perillä isät 
pystyttivät yhdessä lastensa kanssa 
telttansa. Lapset olivat heti innokkaita 
tutustumaan melko suureen leiri
alueeseen ja toinen toisiinsa. Leirin 
alussa isät ja lapset saivat tehtäväk
seen suorittaa yhden Usko Jumalaan 
suoritusohjelman tehtävän omaan 
vapaaseen tahtiin. Päivällisen jälkeen 
oli vapaata aikaa ja osa leiriläisistä 
lähti tutustumaan alueen rantoihin 
ja saunaan. Valitettavasti rannat eivät 
olleet kovin houkuttelevia kivineen 
ja levineen, mutta se ei paljon lasten 
menoa haitannut, sillä uimaan piti 
päästä. Ensimmäinen päivä sai pää
töksensä iltanuotiolla, jossa jokaisen 
tuli kertoa itsestään. Lapsia pyydettiin 
kertomaan siitä, mitä heistä on kiva 
tehdä isän kanssa, ja isät kertoivat 
siitä, mitä he mielellään tekevät las
tensa kanssa. Letut ja makkarat kiin
nostivat niin kovasti leiriläisiä, että ne 
veivät jossakin välissä voiton esittäy
tymisistä. Lettuja paistettiin koko illan 
ajan ja makkaroitakin tiuhaan tahtiin.

Perjantaina herätys oli klo 7.30, 
ja aamupalan ja pyhien kirjoitusten 
tutkimisen jälkeen oli kädentaito
toiminta. Kun lapset kuulivat, että 
he saavat tehdä omat keppihevoset, 

Isä–lapsi-leirin osallistujia ja heidän keppihevosiansa.
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tampereen vaarnan isä–lapsi-leiri kunstenniemessä 5.–7.7.2012
Jouni Jäkkö, Lahti

monien ilme kirkastui ja iloisesti he 
aloittivat tekemisen isien opastuksella 
ja avustuksella. Kaikista keppihe
vosista tuli erilaisia, ainutlaatuisia ja 
komeita. Osa lapsista ratsasteli niillä 
melkein koko loppuleirin ajan. Ilta
päivällä oli rastien etsintää ja oikeiden 
vastausten löytämistä rasteilta. Aivan 
aluksi tarkkaavaisimmat huomasivat 
tien varressa lyhyitä viestejä taivaalli
selta Isältä. Rastien etsinnän jatkuessa 
kuuma ja hiostava ilma hankaloitti 
sitä, ja moni jätti etsinnän kesken, 
koska voimat hiipuivat kuumuudessa. 
Osa isistä ja lapsista suoritti rastit 
kunnialla läpi ja löysi lähes kaikkiin 
kysymyksiin oikeat vastaukset. Iltapäi
vällä ja illalla oli vapaata aikaa, jolloin 
muutama kalasteli, toiset ampuivat 
jousipyssyllä, osa pelasi palloa ja 
monet uivat ja saunoivat. Saunassa oli 
välillä niin kovat löylyt, 
että isätkään eivät pys
tyneet olemaan niissä. 
Iltanuotiolla meitä 
muistutettiin mm. siitä, 
kuinka tärkeätä on, 
että me isät vietämme 
merkityksellistä aikaa 
lastemme kanssa 
ja näytämme heille 
esimerkkiä. Saimme 
myös muistutuksen 
siitä, kuinka meillä 

on suurempi voima puolel
lamme, kun teemme hyvää, 
ja kuinka tärkeätä on, että 
kuuntelemme Pyhää Hen
keä. Lisäksi saimme kuulla 
kertomuksen, joka osoitti, 
että todellista rohkeutta on 
se, että tekee aina oikein. 
Ennen tikkupullan, mak

karan ja lettujen paistamista saimme 
myös laulaa ja leikkiä yhdessä.

Ilma oli koko leirin ajan ollut mitä 
mainioin. Lauantaiaamuna taivaalla oli 
kuitenkin merkkejä siitä, että ilma oli 
muuttunut. Osa leiriläisistä laittoi telt
tansa kasaan heti aamusta ja pakkasi 
tavarat autoon. Aamupalan ja pyhien 
kirjoitusten tutkimisen jälkeen alkoi 
jalkapalloottelu. Kesken jalkapalloot
telun alkoi sataa, ja odotimme katok
sessa sateen taukoamista. Koska tau
koa ei tullut, julistettiin lapset voitta
jiksi isiä vastaan pelatussa pelissä 1–0. 
Päätössanojen ja ruokailun jälkeen oli 
ohjelmassa pakkaamista ja kotiinlähtö. 
Sadekin taukosi, jotta pakkaaminen 
olisi sujunut paremmin, mutta miltei 
kaikki olivat jo ehtineet pakkaamaan 
telttansa ja tavaransa ja olivat jo mat
kalla takaisin perheensä luokse. Suuri 
kiitos kaikille leirin järjestäjille ikimuis
toisesta ja mukavasta leiristä. ◼

Isä–lapsi-leiriläiset valmiina makkaranpaistoon.
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vuoden 2011 alussa kim östmanin 
englanniksi julkaiseman uskontohis-

torian ja -sosiologian väitöskirjan sivutuot-
teena syntyi iso kokoelma dokumentteja, 
jotka kim östman on aikonut julkaista 
kommentoituna lähdeteoksena. Doku-
mentteja on kertynyt niin maakunta- 
arkistoista, kansallisarkistosta, vanhoista 
sanomalehdistä kuin myös kirkon arkis-
toista yhdysvalloista. ne sisältävät mm. 
kirkon sisäistä kirjeenvaihtoa, lehtiartikke-
leita, pöytäkirjoja ja maallisen virkavallan 
pohdintoja eri kielillä.

ruotsalainen Johan Blom (1848–1928) 
muutti vaimonsa anna margaretan 
(1843–1887) ja kolmen pienen lapsensa 
kanssa ruotsista länsi-uudenmaan 
pohjaan keväällä 1880. Blomin toiminta 
herätti rajallisen uskonnonvapauden 
ilmapiirissä huomiota, ja hän kärsi lopulta 
28 päivän vankeustuomion vedellä ja lei-
vällä helsingin katajanokalla sijainneessa 
kruununvankilassa helmikuussa 1886. 
hän lähti perheineen siirtolaisena yhdys-
valtain utahiin samana kesänä, mutta 
säilyi pohjan alueen mormonien mielessä 
tärkeänä hahmona.

kansallisarkistoon sijoitettu senaatin 
oikeusosaston arkisto sisältää kymmeniä 
sivuja materiaalia syksyyn 1883 keskitty-
neestä oikeudenkäynnistä, mukaan lukien 
alla olevan, Blomin työnantajan lähettä-
män syytöskirjeen. Johan Blomin oikeu-
dessa antama todistajanlausunto esitetään 
Liahonassa myöhemmin.

Eduard hisinger Georg von alfthanille 1

uudenmaan läänin herra kuvernöö-
rille, 19. elokuuta 1883

ruotsalainen puutarhuri Johan Blom, 
jonka saapumisensa jälkeen saatiin tietää 
olevan mormoni, otettiin töihin Brödtor-
pin tilalle 1. toukokuuta 1880. vakuutin 
hänelle silloin, että hänellä olisi häiritsemä-
tön uskonnonvapaus omasta puolestaan, 
mutta käskin häntä myös, että mikäli hän 

nimenomaisesti kohdistan vielä kerran 
huomion kuuteen (6) yllä mainittuun 
täysin todistettavaan uskontorikokseen 
ja pyydän vahvoja toimia hänen nopeaksi 
poistamisekseen rikoskaaren ensimmäisen 
luvun neljännen pykälän mukaisesti, minkä 
jälkeen kaikki epäilemättä laantuu. haluan 
myös mainita, että kirkkolakia ei tässä 
voida soveltaa, koska mies ei ole luteri-
lainen ja on lisäksi ”ulkomainen mies”, 
ja että 24. tammikuuta 1781 päivätyn 
kuninkaallisen julistuksen asetukset ovat 
täysin voimassa tässä asiassa, eikä mainittu 
uusi kirkkolaki ole kumonnut niitä.7 ◼

Viitteet
 1. Eduard Hisinger (1832–1904) oli omista-

nut Brödtorpin tilan vuodesta 1858 ja oli 
aktiivinen politiikassa osallistuen mm. 
valtiopäiviin. Kenraaliluutnantti Georg von 
Alfthan (1828–1896) toimi Oulun läänin 
kuvernöörinä vuodet 1861–1872, ja hänet 
nimitettiin Uudenmaan läänin kuvernööriksi 
kesäkuussa 1873.

 2. Pohjan evankelisluterilaisen seurakunnan 
kirkkoherra Herman F. Sohlberg kuoli kesä-
kuussa 1881.

 3. Wendla Lindlöf (1823–1914) ja tämän käly 
Maria God (s. 1831) kastettiin 4. kesäkuuta 
1882 Pohjan Lammasjärvessä, noin kahden 
kilometrin päässä Eduard Hisingerin 
omistamasta Brödtorpin tilasta. Pohjassa 
kastettiin vuoteen 1889 mennessä yhteensä 
11 henkilöä. Useat heistä olivat sukua toi-
silleen, mikä kertoo sosiaalisten verkosto-
jen tärkeydestä uskonnollisen kääntymyk-
sen yhteydessä.

 4. Alexandra Karolina Lindrothin (1864–1931) 
kastoi ruotsalaissyntyinen lähetyssaarnaaja 
Lars Swalberg (1845–1895). Lindroth on 
yksi harvoista Utahiin siirtolaisena lähte-
neistä varhaisista suomalaiskäännynnäisistä. 
Hän avioitui ruotsalaisen Eric Lundellin 
kanssa ja asettui asumaan Salt Lake Cityn 
eteläpuolelle Benjaminiin, jonka hautaus-
maalle heidät molemmat on haudattu.

 5. Ida Ottman (s. 1886).
 6. Tilannetta käsiteltiin tässä vaiheessa myös 

lehdistössä. Ks. esimerkiksi Ekenäs Notis
blad 17.3.1883 sekä Helsingfors Dagblad 
23. ja 27. elokuuta 1883.

 7. Eduard Hisinger viittaa tässä kappaleessa 
vuodelta 1734 periytyneen Ruotsin valta-
kunnan lain rikoskaareen, vuonna 1869 
säädettyyn suomalaiseen luterilaiseen 
kirkkolakiin ja Ruotsin kuningas Kustaa 
III:n julistukseen, jossa määriteltiin rajoja 
ei-luterilaisten uskontokuntien toiminnalle 
valtakunnan alueella.
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JäsEntEn kErtomaa

varhaisia dokumentteja, osa 5
pienimmälläkään tavalla alkaisi käännyt-
tää, hän joutuisi välittömästi vaikeuksiin 
viranomaisten kanssa ja hänen kanssaan 
meneteltäisiin mitä tiukimmalla tavalla. 
Edesmennyt rovasti sohlberg teki samoin.2

kuten tuloksista voidaan nyt selvästi 
nähdä, Blom on tästä huolimatta kui-
tenkin alusta asti käännyttänyt salassa, 
pettäen luottamuksemme, ja jatkanut sen 
tekemistä lakkaamatta ja yhä rohkeam-
min niin kauan kuin hän huomasi meidän 
suvaitsevan hänen toimiaan. viimein 
kesällä 1882 hän itse kastoi kaksi vanhem-
paa naista.3 hän on levittänyt mormoni-
kirjoituksia kaikkiin suuntiin; järjestänyt 
uskonnollisia kokoontumisia, joihin useita 
ihmisiä on enemmän ja vähemmän suo-
raan kutsuttu tai houkuteltu; on käyttä-
nyt asemaansa isäntänä vaikuttaakseen 
vuoden 1882 piikaansa, niin että tämä 
on nyt 12. elokuuta antanut kiertävän 
mormonin amerikasta kastaa itsensä; 4 ja 
nyt taas viime talvena harjoittanut sellaista 
uskonnollista painostusta toista piikaansa 
kohtaan,5 joka on palvellut 1. marraskuuta 
1882 alkaen, että piika häiriintyi mielel-
tään siinä määrin, että hänet oli lähetet-
tävä lapinlahden mielisairaalaan.

niin pastori, minä itse asemassani 
kunnallisneuvoston puheenjohtajana kuin 
piirin nimismieskin olemme varoittaneet 
häntä useita kertoja ja nuhdelleet häntä 
mitä tiukimmin ja kieltäneet häntä jatka-
masta tätä ilkivaltaa, mutta kaikki on ollut 
turhaa.

koen siksi itseni nyt pakotetuksi ilmoit-
tamaan herra kuvernöörille tästä tilan-
teesta, joka aiheuttaa yleistä suuttumusta, 
ahdistusta ja tyytymättömyyttä kunnassa, 
jolla epäilemättä on oikeus saada olla 
ilman hänen ja niiden amerikkalaisten 
mormonien häirintää, jotka hän on 
majoittanut ja jotka ovat olleet pohjassa 
kolmena viime kesänä ja työskennelleet 
saman asian eteen.6


