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 Freibergin temppelin avajaisia 
vuonna 1985 edeltäneinä kuukau-

sina minulla oli vaarnanjohtajana 
erityisen pyhä tehtävä pitää noin 
350 temppelisuosituspuhuttelua Itä-
Saksan uskollisille jäsenille. Vaikka 
monet olivat olleet kirkon jäseniä 
vuosikymmenten ajan, poliittiset syyt 
olivat niihin aikoihin asti estäneet 
heidän pääsynsä temppeliin. Melkein 
kaikille heistä Freibergin temppe-
lin avautuminen olisi ensimmäinen 
mahdollisuus käydä temppelissä 
– ensimmäinen tilaisuus suorittaa 
pyhät toimitukset omasta puolestaan 
sekä sukulaistensa puolesta. Niistä 
lukuisista hengellisistä kokemuksista, 
joita sain pitäessäni näitä puhutteluja, 
muistan erityisesti yhden, joka on 
säilynyt kirkkaana mielessäni yli 25 
vuoden ajan.

Veli Karl Pabst oli ollut uskollinen, 
vahva jäsen koko elämänsä ajan. 
Keväällä 1985 hän oli pahassa fluns-
sassa vuoteenomana ja tunsi elämänsä olevan 
lopuillaan. Menin pitämään hänelle temppelisuo-
situspuhuttelun. Hän katsoi minua surullisena ja 
sanoi kyynelehtien: ”En minä pääse temppeliin, 
vaikka halusin niin kovasti mennä.” Vastasin 
lyhyesti: ”Veli Pabst, haluan sinun menevän ian-
kaikkiseen maailmaan temppelikelpoisena Juma-
lan palvelijana.”

Kävimme huolella läpi kaikki temppelisuositus-
puhuttelun kysymykset. Sen jälkeen annoin hänelle 
temppelisuosituksen. Hän ei voinut koskaan 

käyttää sitä, koska hän kuoli ennen 
temppelin vihkimistä, mutta hänen 
kelvolliset perheenjäsenensä saivat 
suorittaa kaikki puuttuvat toimitukset 
sen jälkeen kun temppeli oli avattu.

Temppelisuosituksen omistaminen 
on etuoikeus, ja meidän tulisi käyttää 
sitä menemällä temppeliin niin usein 
kuin olosuhteemme sallivat. Me rie-
muitsemme niiden temppelikelpois-
ten nuorten määrästä, jotka käyvät 
temppelissä säännöllisesti toimitta-
massa kasteita kuolleiden puolesta.

Temppelisuositus on osoitus hen-
kilökohtaisesta sitoutumisestamme 
evankeliumiin. Temppelissä me 
palvelemme toisten jäsenten kanssa, 
joiden käyttäytyminen vastaa korkeita 
tasovaatimuksia ja jotka pyrkivät 
vilpittömästi elämään kelvollisina ja 
pitämään tekemänsä liitot. Joka kerta 
kun menemme temppeliin, me raken-
numme nauttiessamme temppelin eri-
tyisestä ilmapiiristä heidän kanssaan.

Yksi sellainen jäsen oli eräs sisar Tšernobylin 
alueelta Ukrainasta. Hän oli matkustanut monta 
tuntia linja-autolla päästäkseen temppeliin. Hän 
oli sairas kaupungissaan tapahtuneen ydinvoi-
malaonnettomuuden vuoksi, ja hänen miehensä 
oli kuollut heti katastrofin tapahduttua. Hän oli 
kuullut lähetyssaarnaajilta pelastussuunnitel-
masta, hänet oli kastettu, ja hänellä oli vain yksi 
toivomus: saada pelastavat toimitukset omasta 
puolestaan ja tulla sinetöidyksi aviomieheensä. 
Niin tapahtui. Temppeliviikkonsa aikana hän 
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kykeni menemään vain kahteen muuhun temp-
peli-istuntoon. Pian kotiinpaluunsa jälkeen hän 
kuoli, mutta kaikki välttämätön oli tehty!

Meidän tulisi tehdä kaikki tarpeellinen saa-
daksemme temppelisuosituksen ja pitääksemme 
sen voimassa ja hoitaa nopeasti kuntoon asiat, 
jotka mahdollisesti estävät meitä tekemästä niin, 
olipa kyseessä välinpitämättömyys tai se, ettei ole 
kelvollinen. Vaikka omat tai perheen olosuhteet 
estäisivät teitä menemästä temppeliin usein, teillä 
tulisi kuitenkin aina olla voimassa oleva temppeli-
suositus. Se vahvistaa, että elätte sopusoinnussa 
evankeliumin olennaisten lakien kanssa. Tieto siitä 
tuo itsevarmuutta ja luottamusta siihen, että olette 
oikealla polulla, ja se kannustaa teitä myös pitä-
mään yllä tuota kelvollisuutta.

Temppelissä me muistamme kuolleita omai-
siamme. Temppelissä suoritetut toimitukset pätevät 
iankaikkisuudessa. Nämä toimitukset ovat välttä-
mättömiä niille, jotka ovat jättäneet tämän elämän 
taakseen, ja me olemme siunattuja tehdessämme 
tätä sijaistyötä heidän puolestaan. Palvellessamme 
edesmenneitä esivanhempiamme me seuraamme 
Vapahtajan esimerkkiä. Hän oli aina kiinnostunut 
ihmisistä yksilöinä: ”Ja hän paransi heidät joka 
ainoan” (3. Nefi 17:9).

Kuinka siunattuja olemmekaan, kun saamme 
osallistua tähän suurenmoiseen työhön! Kehotan 
teitä jokaista, mukaan lukien nuoret miehemme ja 
nuoret naisemme, osallistumaan siihen ja pitämään 
aina temppelisuosituksemme voimassa.

Muistan hyvin ne lähetyssaarnaajat, jotka opet-
tivat minua. Olin 19-vuotias, ja nuo lähetyssaar-
naajat, jotka olivat yhtä nuoria kuin minä, näyttivät 
olevan ja heillä näytti olevan sitä, mitä minä olin 
etsinyt koko elämäni ajan. Halusin saada sen, mitä 
heillä oli, ja tulla sellaiseksi kuin he olivat. Ja kun 
he veivät minut kirkkoon – ainoaan seurakuntaan, 
joka Madridissa Espanjassa silloin oli – ja tapasin 
sen mormonien ryhmän, halusin olla yksi heistä. 
He olivat sellaisia ihmisiä, jollainen itse halusin 
olla. Ja menin kasteelle, jotta voin olla yksi heistä, 
olla heidän kanssaan. ◼

Tamperelainen Eero Palomäki 
vertaa kutsua Hämeenlinnan 

seurakunnan seurakunnanjoh-
tajaksi varhaisten pioneerien 
saamiin kutsuihin. Heistä monet 
kutsuttiin asuttamaan autioita 
seutuja. Palomäkien kirkko-
matka piteni seitsemästä kilo-
metristä 77 kilometriin. Kutsu 
oli veli Palomäelle yllätys. Mutta 
hänen periaatteenaan on aina 
ollut, ettei hän kieltäydy mistään 
tehtävästä. Sitä paitsi Eero ja 
Riitta Palomäen elämäntilanne 
lasten jo lähdettyä kotoa oli 
sellainen, että kutsu oli helppo 
ottaa vastaan.

Palomäen perheeseen 
kuuluu kaksi poikaa, Ville ja 
Tuomas, sekä tytär Hanna. He 
kaikki ovat solmineet avioliiton 
Helsingin temppelissä. Mum-
min ja ukin rakas 2,5-vuotias 
Lenny Leonardo on Tuomaksen 
ja Gretan lapsi.

Eero Palomäki on koulutuk-
seltaan arkkitehti. Hän toimii 
kiinteistöpäällikkönä ja asian-
tuntijatehtävissä pitkäaikaisella 
työnantajallaan Työterveyslai-
toksella. Työhön kuuluu paljon 
matkustamista. Riitta-vaimo 
on usein mukana matkoilla. 
Matkustaminen onkin hei-
dän yhteinen harrastuksensa. 
Palomäet ovat mielellään 
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Kuin kutsu lähetystyöhön – 
Hämeenlinnan seurakunnan  
uusi seurakunnanjohtaja
Marita Timonen, Tampere

tutustuneet kirkon historialli-
siin paikkoihin, joista he ovat 
nähneet jo melkein kaikki. 
Vaikuttavia paikkoja ovat olleet 
esimerkiksi Palmyra, Nauvoo ja 
Aadam-ondi-Ahman.

Veli Palomäki on ollut kir- 
kon jäsen koko elämänsä.  
Hän on Suomessa ensimmäi-
nen toisen polven mormoni. 
Sisar Palomäki liittyi kirkkoon 
vuonna 1979. Veli Palomäki  
on palvellut kirkossa monissa 
tehtävissä, kuten vaarnan kir-
jurina, korkeassa neuvostossa, 
neuvonantajana piispakunnassa 
ja toimisihteerinä, unohtamatta 
myöskään tehtävää Alkeis-
yhdistyksen opettajana. Hän 
teki myös Tampereen vaarnan 
kirjurina ensimmäiset yhteyden-
otot kirkon perhepalveluihin 
Salt Lake Cityyn. Tästä seurasi, 
että perhepalveluja alettiin 
kokeilla Suomessa ensimmäi-
senä maailmassa Yhdysvaltojen 
ulkopuolella.

Hämeenlinnan seurakunta 
on lähetysseurakunta. Kun 
vaarnanjohtaja Samuel Koivisto 
kutsui Eero Palomäen seura-
kunnanjohtajan tehtävään, hän 
antoi tälle haasteeksi auttaa 
seurakuntalaisia kasvamaan 
kohti vaarnaseurakuntaa. Pie-
nellä seurakunnalla on pienen 
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seurakunnan resurssit. Veli 
Palomäki sai esimerkiksi luvan 
käyttää vierailijoita puhujina. 
Seurakunnassa on myös pienen 
seurakunnan mahdollisuudet. 
Palomäet toteavat: ”Hämeen-
linnan seurakunnassa pidetään 
huolta toinen toisesta. Yhteis-
henki on hyvä. Seurakuntalaiset 
ovat kuin yhtä perhettä.”

Myös sukututkimuskeskuk-
sessa käy innokkaita jäseniä, 
ja se on avoinna yleisölle. Sitä 
paitsi Hämeenlinna on saanut 
taas lähetyssaarnaajat.

Hämeenlinnan seurakunnan 

Turun 1. seurakunta sai 6.5.2012 uuden piispakunnan. 
Aiemmin piispana toimi veli Asko Koponen sekä neuvon-
antajina veljet Michael Koivisto ja Veli-Pekka Huhtala.

Piispa Michael Koivisto
Turun 1. seurakunnan uusi piispa Michael 

Koivisto syntyi ja varttui Jyväskylässä. Hänen lap-
suudenperheeseensä kuuluu äidin ja isän lisäksi 
neljä veljeä ja kaksi siskoa. Hän on sisaruksista 
toiseksi vanhin. Vuonna 1991 hänet kutsuttiin pal-
velemaan lähetystyössä Helsingin lähetyskentällä 
Suomessa. Lähetystyönsä aikana hän tapasi vai-
monsa Iiran (o.s. Kaikko). He solmivat iankaikki-
sen avioliiton Tukholman temppelissä vuonna 1994 
ja perustivat perheen. Piispa Koiviston perheeseen 
kuuluu neljä lasta: 16-vuotias Susanna, 15-vuotias 
Suvi, 12-vuotias Eemeli ja 9-vuotias Jussi. Piispa 
Koivisto työskentelee Turun messu- ja kongressi-
keskuksessa yhteyspäällikkönä. Hän mainitsee 
vapaa-ajan harrastuksikseen kotityöt ja liikunnan.

Ennen piispaksi kutsumista veli Koivisto palveli 
viisi vuotta piispakunnassa piispa Koposen neu-
vonantajana. Kutsu palvella piispana tuntui hyvältä, 
vaikka hän tiesi tehtävän olevan haastava. Veli 
Koivistolla on todistus siitä, että kirkko on Kristuk-
sen kirkko ja Hän johtaa tätä työtä. Tämä on Herran 
työtä, ja on ilo palvella Herran joukoissa. Hänellä 
on omien sanojensa mukaan hyvä seurakunta ja 
hyvät apulaiset, joilta saa myös paljon apua ja tukea. 
Hän odottaa, että tulevien vuosien aikana hänellä 
on mahdollisuus kasvaa, kehittyä, oppia ja päästä 
lähemmäksi Jumalaa. Piispa Koivisto haluaa ennen 
kaikkea palvella seurakuntaa ja kutsua ihmisiä 
Kristuksen luokse, auttaa heitä tuntemaan Hänen 
rakkautensa ja pysymään lähellä Herran siunauksia.

1. neuvonantaja Ville Saarimaa
Piispan 1. neuvonantajaksi kutsuttiin veli Ville 

seurakuntakeskus ei ole tällä 
hetkellä käytössä homevaurioi-
den takia. Uudet kokoustilat 
ovat vanhassa liikehuoneistossa.

Sisar Palomäki on valmistau-
tunut tukemaan miestään monin 
tavoin. Hän sanoo, että Herralla 
on tälle kutsulle jokin tarkoitus. 
Hän jatkaa: ”Tämä on vähän 
kuin kutsu lähetystyöhön. Mei-
dät on myös otettu hyvin vas-
taan Hämeenlinnassa. Yhdessä 
muiden uskollisten seurakunta-
laisten kanssa on ilo palvella ja 
lujittaa omaa todistustani evan-
keliumista.” ◼

Riitta ja Eero Palomäki on kutsuttu palvelemaan Hämeenlinnan 
seurakunnassa.
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Turun 1. seurakunnan 
uusi piispakunta
Susanna Koivisto, Turku
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Saarimaa, joka syntyi Turussa ja on lähes koko 
elämänsä asunut Liedossa. Hänellä on kaksi nuo-
rempaa sisarusta, sisko ja veli. Opiskeluaikoinaan 
hän tapasi vaimonsa Loretan (o.s. Tuominen) 
Turun yliopiston espanjan keskustelukurssilla ja 
tutustui hänen välityksellään kirkkoon. Veli Saari-
maa kertoo, että alusta asti häneen tekivät vaiku-
tuksen Loretan vahva usko ja selkeät periaatteet. 
Heinäkuussa 2003 hänet kastettiin ja syyskuussa 
hänet vihittiin Loretan kanssa. Vuosi kasteen jäl-
keen heidät sinetöitiin ajaksi ja iankaikkisuudeksi 
Tukholman temppelissä. Tällä hetkellä perheeseen 
kuuluu kolme lasta: 7-vuotias Nella, 3-vuotias 
Jasper ja kesäkuussa 2012 syntynyt tyttövauva 
Enna. Veli Saarimaa työskentelee tällä hetkellä 
projektipäällikkönä Top Analytica Oy:ssa, joka 
on pinta-analytiikan laboratorio. Vaikka perhe ja 
kirkon tehtävät vievät suuren osan veli Saarimaan 
vapaa-ajasta, hän pitää kuntoaan yllä juoksemalla 
ja suunnistamalla sekä mielensä vireänä lukemalla.

Kun veli Saarimaalla oli tilaisuus keskustella 
sunnuntaiaamuna vaarnanjohtaja Samuel Koiviston 
kanssa, hänellä oli erityinen tunne siitä, että Herra 
oli lähettänyt tämän kutsumaan uutta piispakuntaa. 
Perheen jaksamista ajatellen kutsu tuntui haasteelta, 
mutta veli Saarimaalla on todistus siitä, että Herra 
on aina tukenamme (ks. 1. Nefi 3:7), että piispa on 
Jumalan kutsuma ja että Herra toteuttaa työtään 
hänen kauttaan meidän seurakunnassamme. Hän 

odottaa, että pääsee seuraamaan Herran työtä ja 
syventämään suhdettaan seurakunnan jäseniin 
heitä palvelemalla. Tänä päivänä erityisesti perheitä 
koetellaan monenlaisilla haasteilla. Hän toivoo ja 
rukoilee, että piispakunta voi luoda seurakuntaan 
lämpimän hengellisen ilmapiirin, jossa jokainen voi 
tuntea olevansa rakastettu. Veli Saarimaa uskoo, 
että seurakuntana voimme tukea toinen toistamme, 
perheitä ja yksilöitä, ja kantaa niiden taakkoja, 
joiden omat voimat ovat ehtyneet.

2. neuvonantaja Richard Aarnio
Piispan toiseksi neuvonantajaksi palvelemaan 

kutsuttu Richard Aarnio syntyi vuonna 1985 
Turussa kirkon perheeseen. Hän on viisihenkisen 
perheen toiseksi vanhin lapsi. Hän palveli lähetys-
työssä Birminghamin lähetyskentällä Englannissa 
vuosina 2006–2008. Hänet sinetöitiin vaimonsa 
Liisan (o.s. Paulamäki) kanssa iankaikkiseen avio-
liittoon Helsingin temppelissä helmikuussa 2010. 
Tällä hetkellä veli Aarnio opiskelee Turun yliopis-
tossa matemaattisten aineiden opettajaksi.

Kun veli Aarnio kuuli uudesta tehtävästään 
palvella piispakunnassa, hän oli innoissaan siitä, 
että pääsee auttamaan muita ihmisiä seurakunnassa 
yhteisessä tavoitteessa tulla enemmän Vapahtajan kal-
taiseksi. Hän kertoo päässeensä näiden muutamien 
kuukausien aikana näkemään hyvin läheltä, miten 
Herra ohjaa kirkkoaan maan päällä. Hän luottaa 
Herran jatkuvaan opastukseen seurakunnan asioissa. 
Veli Aarnio odottaa näkevänsä tämän ihmeen jatku-
mista ja seurakunnan hengellistä kasvua. ◼

Piispa Koiviston 
perhe: Jussi, 
Eemeli, Susanna 
ja Suvi sekä sisar 
Iira ja piispa 
Michael Koivisto.
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Olen toiminut vuodesta 1997 
Valkeus-lehden kotimaan-

sivuista vastaavana toimittajana. 
Kirkon lehtien nimi yhdenmu-
kaistettiin kaikkialla maailmassa 
Liahonaksi vuonna 1999.

Vuoden 1997 lokakuussa 
vyöhykkeenjohtaja Spencer J. 
Condie soitti minulle kotiin, 
kun en ollut vielä vastannut 
hänen lähettämäänsä postiin. 
Hän kutsui minut kirkon Val-
keus-lehden kotimaansivu-
jen vastaavaksi toimittajaksi. 
Minulla ei mielestäni ollut 
toimittajan taitoja, mutta pitkän 
puhelinkeskustelun ja vanhin 
Condien vakuuttelujen päät-
teeksi otin tehtävän vastaan 
luottaen siihen, että Herra pitää 
huolen työstään ja tekee kyke-
neväksi sen, jonka Hän kutsuu.

Joidenkin vuosien ajan 
kotimaansivuja oli toimitettu 
palkallisena työnä kirkon kään-
nöstoimiston yhteydessä. Nyt 
kotimaansivujen toimittamisesta 
tuli tavallinen kirkon palkaton 
palvelutehtävä.

Vanhin Condie vieraili 
saman vuoden marraskuussa 
Suomessa ja erotti minut tehtä-
vään. Tuli niin turvallisen hyvä 
olo, kun erottamisessa olivat 
mukana vyöhykkeenjohtaja 
Condien ja piispana toimineen 
mieheni lisäksi molemmat 

ja viimeksi DVD). Valokuvista 
otettiin kopiokoneella kopiot, 
jotka leikattiin sopivaan kokoon 
ja liimattiin luonnokseen halu-
tulle paikalle. Lopuksi alku-
peräiset paperiset valokuvat, 
levykkeet ja paperinen lehti-
luonnos lähetettiin kuriiripostina 
Saksaan kirjapainoon.

Mieheni käytössä oli Page-
Maker-julkaisuohjelmisto. Hän 
alkoikin melko pian tehdä leh-
den layout-luonnosta sähköi-
seen muotoon, mikä nopeutti ja 
helpotti meidän toimintaamme 
huomattavasti. Mutta edelleen 
lehden paperinen luonnos, 
valokuvat ja levykkeet läh-
tivät kuriiripostina Saksaan 
kirjapainoon, josta jonkin ajan 
kuluttua saimme tarkistettavaksi 
valmiiksi ladotun oikovedok-
sen, joka useimmiten oli juuri 
hahmottelemamme layoutin 
mukainen.

Kotimaansivujen toimittami-
nen on kokenut 15-vuotisen 
toimittajaurani aikana melkoisia 

Kotimaansivujen entisen  
toimittajan muistelmia
Mirkku (Aino) Karumo

vaarnanjohtajat ja lähetysjohtaja.
Ensimmäiset Valkeus-lehdet 

olivat kokonaan paikallisesti 
toimitettuja. Lehden ensimmäi-
senä päätoimittajana oli vuo-
sina 1948–1953 Maire Tammi-
nen. Hänen jälkeensä tehtävää 
hoitivat Annikki Hartiala 1953–
1954, Ulla Wahlroos 1954–1958, 
Kirsti Syrjälä 1959–1960 ja 
Kalervo Wälimaa 1961–1966. 
Vuodesta 1966 alkaen siirryt-
tiin yhteiseurooppalaiseen 
lehteen ja kotimaansivuista tuli 
osa monisivuista lehteä, joka 
Suomessa jatkoi ilmestymistä 
samalla Valkeus-nimellä. Vuo-
sina 1966–1997 kotimaansi-
vujen toimittamistapa ja sivu-
määrä vaihtelivat ajoittain ja 
toimittaminen oli välillä kään-
nöstoimiston ja/tai yksittäisen 
toimittajan vastuulla.

Vuonna 1997 kotimaansivu-
jen toimittamisessa elettiin vielä 
tietotekniikan alkuaikoja. Koti-
tietokoneita hyödynnettiin vain 
tekstin kirjoittamiseen. Lehden 
toimittaminenkin oli lähinnä 
”käsityötä”. Lehti luonnosteltiin 
paperille käyttäen alkuperäistä 
leikkaa ja liimaa -menetelmää 
saksien ja liimapuikon kera. 
Teksti kirjoitettiin tietokoneella 
ja tallennettiin levykkeelle 
(ensin oli pehmeä ”lerppu”,  
sitten pienempi kova ”korppu” 

Mirkku ja 
Ville-Matti 
Karumo
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muutoksia. Nykyään lehden 
toimittamisessa hyödynnetään 
täysin sähköisiä työvälineitä. 
Tekstit kirjoitetaan tekstinkä-
sittelyohjelmalla ja sähköiset 
valokuvat liitetään mukaan 
sähköpostiin, jolla materiaali 
lähetetään kirjapainoon. Kaikki 
viestintä toimituksen ja kirjapai-
non välillä (muutamine välikä-
sineen) tapahtuu sähköpostin 
välityksellä, ja kuriiripostin 
käyttäminen on loppunut jo 
muutama vuosi sitten. Vyöhyk-
keen johtokunta kutsui Saksaan 
yhteyshenkilön, joka koordinoi 
Euroopan maiden kotimaan-
sivujen toimittamista ja yhtey-
denpitoa kirjapainoon. Nyt lehti 
painetaan Yhdysvalloissa.

Nykyään lähes kaikki valo-
kuvat tulevat toimitukseen 
sähköisessä muodossa, joko 
digikamerakuvina tai valmiiksi 
skannattuina. Harvat toimituk-
seen lähetetyt paperikuvat skan-
nasimme sähköiseen muotoon.

Tekniset haasteet toimitta-
misessa ovat lähes kokonaan 
jääneet pois. Sähköpostit toimi-
vat mainiosti, ja yhteydenpito 
on nopeaa ja helppoa sekä 
Saksan yhteyshenkilöön, kään-
nöstoimistoon että jäseniin, jotka 
ovat lähettäneet toimitukselle 
artikkeliehdotuksia. Ainoastaan 
digikuvien kanssa jouduttiin 
välillä ponnistelemaan. Usein 
kännykkäkameroilla otettujen tai 
sähköpostitse lähetettyjen valo-
kuvien resoluutio oli niin pieni, 
että niistä tuli painettaessa hyvin 
epäselviä. Mieheni ratkoi näitä 

Kotimaansivujen uuden 
toimittajan terveiset
Irina Riihikoski

Olen Irina Riihikoski ja minut kutsuttiin 
Liahona-lehden kotimaansivujen vastaa-

vaksi toimittajaksi 25.11.2012. Perheeseeni kuu-
luu aviomies Ville-Matti ja kaksi lasta, 4-vuotias 
Elias ja 5-vuotias Kristofer. Asumme Helsingissä 
ja kuulumme Helsingin 3. seurakuntaan eli 
Neitsytpolulle. Olen ammatiltani insinööri, mutta 
tällä hetkellä minulla on kuitenkin mahdollisuus 
olla kotiäitinä. Mieheni opiskelee Helsingin 
yliopistossa.

Minulla on ollut etuoikeus kuulua Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkkoon koko elämäni ajan. Todistukseni on 
vahvistunut vuosien myötä, ja olen kiitolli-
nen tilaisuudesta palvella Hänen kirkossaan. 
Mormonin kirja on rakkain kirja kirjahyllys-
sämme, ja tiedän, että se on toinen todistus 
Vapahtajastamme. Rakastan evankeliumia ja 
todistan sen elämää muuttavasta voimasta. ◼

kuvaongelmia ja jonkinlaisena 
valokuvauksen harrastajana 
saattoi kuvankäsittelyohjelmalla 
muokata valokuvia ja poistaa 
taustalta joitakin häiritseviä 
yksityiskohtia, jottei esimerkiksi 
kuvan taustalla oleva lyhtypyl-
väs näyttänyt kasvavan kuvassa 
olevan henkilön päälaelta.

Haasteellisinta on ollut 
artikkeleiden saaminen lehteen. 
Vuosien mittaan kotimaansi-
vuille tuli useita vakioavustajia, 
joilta sain aika ajoin mukavia 
artikkeleita. Lämmin kiitos 
kaikille avustajille. Avustajia 
olisi voinut olla enemmänkin 
eri puolilta Suomea. Kotimaan-
sivut ovat koko jäsenistön lehti. 
Tilanne oli kannaltani parempi 
saadessani tietoa kirkon tapah-
tumista mieheni toimiessa 
vuosina 2000–2010 kirkon 
tiedotusjohtajana.

Toinen mieltäni painava asia 
on ollut lähetyssaarnaajakuvien 
saaminen lehteen. Minulla ei 
ollut mitään valmista kanavaa, 
mistä olisin saanut kuvia, vaan 
paljolti lehdessä on ollut vain 
niiden uusien lähetyssaarnaa-
jien kuvat, jotka itse tai joiden 
vanhemmat tai ystävät lähettivät 
minulle valokuvan ja tiedon 
lähetyskentästä. Toimitus jul-
kaisi niiden kuvat, jotka se sai 
käyttöönsä.

Parasta on ollut tuntea 
monien jäsenten kiinnostus 
kirkon tapahtumia kohtaan, 
yhteydenpito moniin avustajiin 
ja palautteen saaminen julkais-
tuista artikkeleista. ◼

Uusi vastaava toimittaja Irina 
Riihikoski ja hänen perheensä.
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Ollessani lähetystyössä Lon-
toossa sain vahvan todistuk-

sen siitä, että Herra tuntee kaikki 
lapsensa henkilökohtaisesti ja on 
tietoinen heidän tarpeistaan. Hän 
johdattaa meitä niin, että pol-
kumme kohtaavat niiden kanssa, 
jotka meidän on tarkoitus tavata.
Palvelimme Stevenage-nimisessä 
kaupungissa Lontoon pohjoispuo-
lella. Sillä alueella kulutimme paljon 
aikaa kiertäen ovelta ovelle. Kau-
pungin laidoilla oli monia saman-
tyyppisiä asuntoalueita, joiden talot 
oli rakennettu punaisesta tiilestä 
ja kadut kiemurtelivat toistensa 
seassa tehden mutkia ja muodos-
taen lenkkejä, niin että joka kerta 
oli täysi yllätys, mihin numeroon 
törmäsi seuraavaksi ovenpielessä.

Kesä oli kääntymässä syksyyn. 
Taivas roikkui yllämme harmaana, 
mutta ulkona oli yhä lämmin. 
Tänään kukaan ei vaikuttanut ole-
van erityisen kiinnostunut keskuste-
lemaan kanssamme, mikä sinänsä 
ei ollut lainkaan tavallisuudesta 
poikkeavaa tyypillisellä englantilai-
sella omakotitaloalueella. Emme 
tunteneet erityisen vahvasti, että 
meidän pitäisi työskennellä juuri 
tällä seudulla, mutta jostakin syystä 
jatkoimme kuitenkin talosta toi-
seen ovia koputellen. Tulimme tien 
päähän ja aioimme vaihtaa paik-
kaa, mutta sen sijaan että olisimme 
pyrkineet etenemään loogisessa 
järjestyksessä, kävelimme nurmikon 
poikki ja astuimme matalan aidan 

 ”Kaiken täytyy  
tapahtua aikanaan”
Heidi Laitinen, Oulu

Jokaisella meistä on 
vanhurskaita toiveita, 

jotka meille on luvattu 
mutta jotka eivät ole 
vielä toteutuneet. Yksi 
elämän haasteista 
onkin luottaa taivaal-
liseen Isäämme, kun 
odotamme luvattuja 
siunauksia näennäisen 
pimeyden ja epävar-
muuden keskellä. 
Kannamme huolta 
ja murhetta ja joskus 
kyseenalaistamme Her-
ran tahdon ja etenkin Hänen aikataulunsa.

Meille kaikille kuuluu tämä Herran ääni: ”Miksi 
valitat, Jaakob, Israel, miksi puhut näin: – Ei ole 
Herra nähnyt elämäni taivalta, minun asiastani ei 
Jumala välitä. Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, 
että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin 
luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen 
viisautensa.” ( Jes. 40:27–28.)

”Etkö jo ole oppinut?” Nuo sanat ovat usein 
käyneet voimallisina sydämeeni. Ne ovat auttaneet 
minua näkemään, kuinka Herra on aina ohjan-
nut elämääni ja järjestellyt asiani parhain päin ja 
suuressa rakkaudessaan antanut minullekin osani 
haasteiksi naamioiduista siunauksista. Me olemme 
Hänen käsissään, ja Hän rakastaa meitä, eikä ole 
meidän asiamme arvostella kaikkitietävän Jumalan 
tarkoituksia tai aikatauluja. ”Minä, Herra, julistan 
teille – ja minun sanani ovat varmat eivätkä jää 
toteutumatta – että he saavat sen. Mutta kaiken täy-
tyy tapahtua aikanaan.” (OL 64:31–32.)

Olen kiitollinen ja saan lohtua siitä tiedosta, että 
”kaikki on tapahtunut hänen viisautensa mukaan, 
joka tietää kaiken” (2. Nefi 2:24). ◼
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Herra tuntee kaikki lapsensa
Paula Kuoppala, Rovaniemi

yli täysin sattumanvaraisesti toisen 
tien varrelle ja aloitimme pienen 
rivitalon vasemmasta päädystä.

Toisella ovella meitä pidät-
teli muutaman minuutin ajan 
nainen, jonka kanssa muistaakseni 
sovimme palaavamme toisena 
päivänä. Seuraavaksi emme saa-
neet vastausta ja juuri, kun olimme 
lähestymässä talon viimeistä ovea, 
ulos astui nuorehko englantilainen 
mies. Hän katsoi meitä kovin häm-
mästyneenä, ikään kuin olisi tun-
nistanut meidät jostakin. Takana 
eteisessä seisoi hänen vaimonsa. 
He olivat juuri lähdössä ulos, mutta 
kun esittelimme itsemme, he 
kutsuivat meidät sisään. En muista 
enää syytä, mutta jos olisimme 
koputtaneet hetkeä aiemmin, he 
eivät olisi päässeet avaamaan ovea 
tai kuulleet meitä. Saimme selville, 
että he olivat muuttaneet alueelle 
pohjoisesta muutamia päiviä 
aiemmin miehen saatua työpai-
kan paikallisesta koulusta. Ennen 
muuttoa he olivat tutustuneet 
kirkkoon lähetyssaarnaajien kautta 
ja olleet aikeissa mennä kasteelle, 
mutta jotakin oli tapahtunut, ja 
he olivat vetäytyneet syrjään ja 
jättäneet asian sikseen. Tiesimme 
molemmat, että Herra oli johdat-
tanut meidät sinä päivänä heidän 
luokseen juuri oikealla hetkellä, ja 
se oli pariskunnalle niin voimakas 
kokemus, että he mielellään ottivat 
meidät vastaan toistekin ja jat-
koimme heidän opettamistaan. ◼

L E M P I K O H T A N I  P Y H I S S Ä 
K I R J O I T U K S I S S A

Heidi Laitinen
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Lähetystyön aloittaneita

on heidän lempikohtansa 
pyhissä kirjoituksissa (enin-
tään 250 sanaa).

Kuin Jeesus mä olla tah-
don -osiossa lapset kertovat 
jostakin Alkeisyhdistyksen 
Evankeliumin tasovaatimuk-
seni -kohdan mukaisesta 
kokemuksesta (enintään  
100 sanaa).

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

Artikkeliehdotukset 
voi lähettää osoitteella 
irina.riihikoski@gmail.com 
tai postitse osoitteella Irina 
Riihikoski, Siltapellonkuja  
2 L 110, 00740 Helsinki.

Uutisosion artikkelit tulee 
lähettää viimeistään neljä 
viikkoa tapahtuman jälkeen.

Valokuvien tulee olla 
tasovaatimusten mukaisia ja 
hyvälaatuisia. Kuvat voivat 
olla sähköisessä muodossa 
korkealla resoluutiolla mielui-
ten jpg-muodossa. ◼
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Artikkelien lähettäminen  
Liahonan kotimaansivuille

 Kotimaansivuilla voidaan 
julkaista vaarnojen, pii-

rien ja seurakuntien tapahtu-
mien lisäksi myös kirkkoon 
ja jäseniin liittyviä yleistä 
mielenkiintoa herättäviä 
artikkeleita. Runoja tai muita 
vastaavia kirjoituksia ei kui-
tenkaan julkaista paitsi osana 
laajempaa artikkelia.

Paikallisia uutisia -osiossa 
pyritään julkaisemaan 
useita mutta melko lyhyitä 
uutisartikkeleita.

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

Mistä tiedän -osiossa 
jäsenet kertovat kääntymises-
tään ja siitä, kuinka he ovat 
saaneet todistuksen evanke-
liumin totuudesta (enintään 
400 sanaa).

Lempikohtani pyhissä 
kirjoituksissa -osiossa nuo-
ret jäsenet kertovat, mikä 

Pekka-Juhani 
Tuisku Hyvin-
kään seurakun-
nasta aloitti 
elokuussa 2012 
lähetystyön 
Birminghamin 
lähetyskentällä 
Englannissa.

Rasmus 
Koponen  
Helsingin 1. 
seurakun-
nasta aloitti 
elokuussa 
2012 lähetys-
työn Lontoon 
lähetyskentällä 
Englannissa.

Ewe 
Silvennoinen 
Oulun seura-
kunnasta aloitti 
marraskuussa 
2012 lähetys-
työn Ateenan 
lähetyskentällä 
Kreikassa.


