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 Usko Herraan Jeesukseen 
Kristukseen on evanke-

liumin ensimmäinen periaate, 
kuten uskonkappaleissa sano-
taan. Se on kivi, joka muodostaa 
perustuksen, jolle kaikki pelas-
tussuunnitelmassa rakentuu.

Alma vertaa uskoa sieme-
neen. Halu saada uskoa juur-
ruttaa uskon, ja sitten kun me 
ponnistelemme ja teemme 
oman osamme, tuo usko kas-
vaa ja vahvistuu. Alma selittää 
tätä periaatetta Ammonihan 
epäuskoisille asukkaille sanoes-
saan: ”Monien on annettu tietää 
Jumalan salaisuudet [ Jumalan 
sana], – – minkä – – hän suo 
ihmislapsille sen varteen 
ottamisen ja tarkkuuden 
mukaisesti, jota he hänelle 
osoittavat.” 1 Usko siis kasvaa 
sen mukaan kuin me otamme 
varteen saamamme totuudet 
ja noudatamme niitä tarkasti.

Alma jatkaa jopa sanomalla: 
”Sille, joka ei paaduta sydän-
tään, annetaan suurempi osa 
sanaa, kunnes hänen annetaan 
tietää Jumalan salaisuudet, 
kunnes hän tietää ne täysin. Ja 
niille, jotka paaduttavat sydä-
mensä, annetaan vähäisempi 

ja Alman puheita, hän alkoi 
vapista. Sen sijaan että hän olisi 
ylpeänä pitänyt kiinni tavoit-
teestaan tuhota nämä kaksi 
profeettaa, hän nöyrtyi siinä 
määrin, että tunsi vapisevansa 
ja tajusi, että näillä kahdella 
miehellä oli Jumalan voima. 
Pieni siemen oli kylvetty.

Seesrom halusi ja salli sie-
menen juurtua. Sitten Seesrom 
teki jotakin muuta. Sen sijaan 
että olisi esittänyt kysymyksiä 
pyrkimyksenään saada Alma 
ja Amulek ansaan ja tuhota 
heidän sanomansa, hän ”alkoi 
kysellä heiltä innokkaasti 
saadakseen tietää enemmän 
Jumalan valtakunnasta” 3.
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osa sanaa, kunnes he eivät tiedä 
mitään hänen salaisuuksistaan.” 2

Alman sanoma ei voisi olla 
selkeämpi. Kun me saamme 
totuuden, meidän täytyy ottaa 
se varteen ja noudattaa sitä 
tarkoin – kastella siementä. 
Ja kuinka me teemme sen? 
Toimimalla totuuden mukaan, 
palvelemalla ja vahvistamalla 
todistusta siitä. Silloin Herra 
antaa meille lisää uskoa. Mutta 
jos emme ota sitä varteen 
emmekä noudata sitä tarkoin, 
me menetämme uskoamme, 
kunnes tulee aika, jolloin meillä 
ei ole lainkaan uskoa.

Tärkeintä on siis toimia, ottaa 
tarkoin varteen. Jo pienestäkin 
teosta voi olla paljon hyötyä. 
Yksi esimerkki tästä on Seesrom, 
jumalaton lainopettaja, joka 
yritti saada Amulekin ansaan 
tarjoamalla hänelle omaisuuden 
hopeaa, jos Amulek kieltäisi 
Jumalan olemassaolon. Seesrom 
halusi kumota Kristuksesta 
kertovan sanoman, jota Amulek 
opetti, tuhoamalla Amulekin 
todistuksen.

Silloin tapahtui jotakin hyvin 
mielenkiintoista. Kun Seesrom 
kuunteli edelleen Amulekin 

Vanhin José A. 
Teixeira
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Sillä hetkellä kun Seesrom 
alkoi esittää vilpittömiä kysy-
myksiä saadakseen tietää totuu-
den sen sijaan että olisi esittänyt 
kysymyksiä tuhotakseen totuu-
den, hänen uskon siemenensä 
juurtui. Kun hän edelleenkin 
otti tarkoin ja innokkaasti var-
teen sen, mitä Alma ja Amulek 
opettivat, hänen uskonsa 
vahvistui jatkuvasti ja hänen 
kääntymyksensä eteni ja johti 
viimein siihen, että hän meni 
kasteelle ja lähti Alman kanssa 
lähetystyöhön soramilaisten 
keskuuteen.

Rakkaat veljeni ja sisareni, 
jos me toimimme saamamme 
tiedon mukaan huolimatta 
siitä, missä olemme tai kuinka 
vähäiseltä tai riittämättömältä 
tietomme meistä tuntuu, niin 
sellaisilla yksinkertaisilla asioilla 
kuin rukoileminen, kirkossa 
käyminen tai pyhien kirjoitusten 
lukeminen on valtavat myöntei-
set seuraukset.

Pitäessämme pienetkin käskyt 
kääntymystä tapahtuu ja usko 
Herraan Jeesukseen Kristukseen 
lisääntyy samassa suhteessa. Kun 
meidän uskomme Jeesukseen 
Kristukseen lisääntyy, niin 
meidän halumme pitää Hänen 
käskynsä lisääntyy, ja niin kierto-
kulku etenee kummankin kohot-
taessa toista.

Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
VIITTEET:
 1. Alma 12:9.
 2. Alma 12:10–11.
 3. Alma 12:8.

Nuorten Rautakaide-konferenssi  
30.12.2013–1.1.2014 Jyväskylässä

 Ilmassa oli jälleennäkemisen riemua, kun kirkon 
nuoret ympäri Suomea tapasivat toisensa maa-

nantaina 30.12.2013 Jyväskylässä, Palokan lähes 
upouudella koululla. Jälleen kerran oli nuorten 
uudenvuoden konferenssin aika. Jyväskyläläiset 
olivat jo kuumeisesti odottaneet, milloin he pää-
sisivät toteuttamaan kaikki ideoidut toiminnat ja 
tuntemaan sen upean hengen, jonka yhdessäolo 
tuo. Koko syksyn jatkuneet viikoittaiset suunnit-
telukokoukset ja puurtamiset olisivat kohta vain 
muisto ja itse konferenssi kaiken kruunu.

Kaikkien saavuttua ja järjestettyä matkata-
varansa makuutiloihin kokoonnuttiin yhdessä 
avajaisiin ja kerrattiin konferenssin säännöt. 
Serkukset Eevi Koivisto Jyväskylästä sekä Suvi 
ja Susanna Koivisto Turusta halusivat herättää 
kipinän sukututkimukseen kertomalla isoäitinsä 
Railin erikoisesta elämänalusta. Hyvin heive-
röinen, äiditön Raili-vauva pelastui kuolemalta 
ainoastaan erityisen lempeäsydämisen terveyden-
hoitajan ansiosta. Hoitaja lähti omasta halustaan 
viemään vauvaa, joka oli pakattu maitokassin 
pohjalle lämpimien vesipullojen keskelle, ensin 
Laukaasta bussilla kohti Tamperetta ja sieltä 
junalla Helsinkiin. Itse Arvo Ylppö otti vauvan 
tehohoitoon, ja sairaalassa vierähti puoli vuotta. 
Koiviston suku onkin varmasti kiitollinen tälle 
uskomattoman tunnolliselle terveydenhoitajalle.

Avajaisten jälkeen oli vuorossa perinteinen 
seminaarikisa, jossa nuoret seurakunnittain kisa-
sivat syksyn seminaarissa läpikäytyjen asioiden 
tuntemuksesta. Kisa oli erittäin jännittävä, vaativa 
ja tiukka. Sen loputtua oli mukavaa päästä syö-
mään ja valmistautumaan illan tapahtumiin. Ilta 
oli täynnä hauskaa toimintaa, kuten seurakuntien 
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esityksiä, hyvää musiikkia, 
naposteltavaa buffetista ja tans-
simista jalat hellinä. Tasokkaan 
musiikin valintaan oli käytetty 
erityisen paljon aikaa. Tanssin 
aikana myös julistettiin vuoden 
2013–2014 seminaarikisan voit-
taja: Oulu! Moroni-patsas oli 
ollut esillä Oulussa jo vuoden, 
edellistä voittoa julistamassa. 
Oulun seurakunnan johtaja 
Markku Leirimaa oli kovin varma 
omien nuortensa uudestakin 
voitosta. Tuodessaan patsaan 
mahdollisesti toiselle seurakun-
nalle luovutettavaksi hän julisti 
infotiskillä: ”Oikeastaan voisin 
viedä tämän saman tien takaisin 
autoon…”, ja hymyili sen jälkeen 
tyypilliseen tapaansa leveästi.

Illan päätteeksi saimme kat-
sella suomalaisten lähetyssaar-
naajien eri maista lähettämiä videoterveisiä, mikä 
oli tosi hauskaa ja mielenkiintoista. Tervehdysten 
henki jäi pitkäksi aikaa monien mieleen ja sai 
toivottavasti aikaan uusia päätöksiä lähteä Herran 
edustajaksi maailmalle. Oli hienoa nähdä se 
valo ja henki, joka loisti lähetyssaarnaajiemme 
kasvoilta.

Seuraavana päivänä oli vuorossa erilaisia hen-
gellisiä ja toiminnallisia luokkia. Aluksi kuunte-
limme yhdessä lyhyen esityksen riippuvuuksista, 
minkä jälkeen vapaavalintaisia luokkia oli run-
saasti, jotta kaikille löytyisi mielekästä tekemistä 
ja oppimista. Oli mahdollista kuulla asiantuntijan 
suulla viimeisten aikojen merkeistä, tietokone-
pelien maailmasta ja vaaroistakin, turvallisesta 
nettikäyttäytymisestä, kirkon nuorten omista 
nettisivuista, ja läheisellä Luhtisen palvelutalolla 
sai jututtaa tai ulkoiluttaa vanhuksia. Muusikko 
Mervi Hiltunen-Multamäki, lääkäri Anne 
Murtonen, Rovio Entertainment Oy:n graafinen 

peliensuunnittelija Markus Tuppurainen, klinikka-
eläintenhoitaja Anne Eriksson ja sotilaslentäjä/
sotatieteiden tohtori Martti Lehto kertoivat amma-
tistaan evankeliumin näkökulmasta. Lähetystyö-
luokassa sai kirjoittaa Mormonin kirjaan oman 
todistuksensa, ja toisissa luokissa sai tehdä haave-
kartan unelmiensa toteuttamiseksi tai konferens-
sin teemakorun. Aamupäivän aikana järjestettiin 
myös liikunnallista toimintaa, kuten koripalloilua, 
sokkolentistä ja pingistä. Shakkiakin pelattiin 
ahkerasti. Kuoroluokka peruuntui vähäisen 
osallistumisen johdosta, mutta toinen kiinnostu-
neista, Leevi Alahäivälä Vaasasta, oli ilahduttavan 
innokas ja valmis tarvittaessa esiintymään todis-
tuskokouksessa vaikka yksin! Totutun huomion 
sai sählyturnaus, johon voi joko osallistua tai 
ihan vain kannustaa kentän reunalta. Erityisen 
sykähdyttävää oli nousta kuulemaan spontaani 
Maamme-laulu, jonka kajautti Tuomo Murtonen 
Tampereelta. Siihen oli yllyttänyt leikkisästi 
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Tampereen vaarnanjohtaja Samuel Koivisto, ja 
koko yleisön riemuksi se toi yllättävän loppuhui-
pennuksen turnaukseen. Tällä kertaa sählytur-
nauksen voittajaksi selviytyi Espoon Manse.

Lopulta, illan hämärtyessä, koitti kauan odo-
tettu juhlatanssiaisilta! Tanssien alkuun oli järjes-
tetty pikadeitti, jonka aikana sai tilaisuuden jutella 
monelle uudelle, mielenkiintoiselle ihmiselle, 
joihin ei ehkä vielä ollut tutustunut kunnolla. 
Juhlatanssiaisten aikana oli myös eri seurakuntien 
valmistamia esityksiä ja buffetti. Hyvän musiikin 
soidessa, mahtavien ystävien seurassa, ilotuli-
tusten räjähdellessä taivaalla, salin lasiseinän 
avatessa näkymän kaupunkiin järven takana oli 
tunnelma korkealla ja suut hymyssä. Varsinkin 
kun yllätykseksi tarjoiltu mansikkakermakakku 

maistui vielä kielellä. Ilta päätettiin omien lähe-
tyssaarnaajiemme videoviesteihin ja rukoukseen, 
minkä jälkeen nuoret siirtyivät yöpuulle kuu-
lemma yllättävän kuuliaisesti!

Viimeisen päivän aamu koitti liian nopeasti.  
Se oli varattu hengellisille kokouksille. Pian 
aamiaisen jälkeen nuoret siirtyivät saliin val-
miina kyselytuntiin. Vyöhykeseitsenkymmen, 
vanhin Matti Jouttenus, Tampereen vaarnan 
johtaja Samuel Koivisto, Oulun seurakunnan 
Nuorten Naisten johtokunnan neuvonantaja Milla 
Silvennoinen, Espoon 2:n seurakunnan Nuorten 
Miesten johtaja Stephen Jones sekä kaksi nuorta, 
Susanna Koivisto Turusta ja Tomi Ala-Jääski 
Espoosta, vastasivat nuorten etukäteen lähettä-
miin kysymyksiin evankeliumista. Niistä virisi 
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August J. Höglundin Pietarsaaressa  
9. heinäkuuta 1895 kirjoittama kirje.1

Ruotsalainen August Joel Höglund (1855–1926) kastettiin 
kirkon jäseneksi syyskuussa 1873 Uppsalassa. Hän muutti 
vuonna 1878 Utahiin, josta hänet lähetettiin lähetystyö-
hön Skandinaviaan keväällä 1893. Lähetystyönsä lopussa 
hän työskenteli Göteborgin konferenssin (myöh. piirin) 
johtajana, minä aikana hän myös toteutti tässä kirjeessä 
kuvaamansa vierailun Venäjälle ja Suomeen.

 Saavuin Pietariin sunnuntaina 9. kesäkuuta, 
ja minua oli siellä vastassa J. M. Lindelöf 2, 

joka pyysi minua tulemaan kanssaan kotiinsa, 
jossa hänen vaimonsa vastaanotti minut ystäväl-
lisesti ja oli valmistanut meille hienon aterian. 
Aloimme välittömästi keskustella evankeliumista, 
ja olimme niin kiinnostuneita, ettemme ajatelleet 
levolle menemistä ennen kuin yö oli edennyt 
niin pitkälle, että uusi päivä alkoi sarastaa. Kun 
keskustelumme samasta aiheesta toistui maanan-
taina, Lindelöf ja hänen vaimonsa pyysivät tulla 
otetuiksi Jeesuksen Kristuksen kirkon yhteyteen 
kasteen kautta, ja päätimme suorittaa tämän toi-
menpiteen seuraavana päivänä. Tiistaina kesä-
kuun 11. päivänä menimme kaupungin ulkopuo-
lelle löytääksemme sopivan paikan, jossa voi-
simme suorittaa tämän toimituksen. Vuokrasimme 
veneen ja soudimme Neva-jokea kohti, mutta 
meidän oli vaikea löytää paikkaa, jossa saisimme 
olla rauhassa, sillä sekä rannoilla että veneissä oli 
paljon ihmisiä – osa kalasti ja toiset olivat ulkona 
huvin vuoksi – ja vaikutti siltä, ettemme voisi 
hoitaa asiaamme. Menimme kuitenkin rantaan 
ja löysimme paikan, jossa rukoilimme yhdessä 
Jumalalta hänen suojelustaan ja apuaan. Pienen 
hetken kuluttua vaikutti siltä, että rukouksemme 
oli kuultu, sillä veneet ja ihmiset poistuivat siitä 
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dokumentteja, osa 13
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mielenkiintoista keskustelua, johon myös yleisö 
sai osallistua. Saimme huomata, että nykymaailma 
tuo mukanaan monia nuorten mieltä askarruttavia 
kysymyksiä. Sen jälkeen pidettiin todistuskokous, 
joka aina kruunaa koko konferenssin. Varmasti 
kaikki läsnäolijat tunsivat Hengen kosketuksen, 
kun nuoret ja osa vanhemmistakin saivat lausua 
oman todistuksensa evankeliumista. Useat hen-
kilökohtaiset kokemukset koskettivat ja vahvis-
tivat todistustamme. Vyöhykeseitsenkymmen, 
vanhin Matti Jouttenuksen useamman kerran 
painokkaasti ja liikuttuneesti toistama viesti, että 
taivaallinen Isä rakastaa näitä nuoria valtavasti – 
enemmän kuin pystymme kuvittelemaan – jäi toi-
vottavasti kaikkien mieleen vahvistukseksi uuden 
vuoden haasteisiin.

Ja niinhän siinä kävi, että konferenssi loppui 
ja aula täyttyi jälleen nuorista, jotka jättivät vielä 
viimeiset heipat ennen lähtöään kotiin päin.

Uudenvuoden konferenssi 2014 oli erittäin 
hyvin järjestetty. Järjestäjät puolestaan olivat 
kiitollisia kaikesta avusta, jota vierailijat antoivat 
auliisti aina tarvittaessa. Kiitokset siis kaikille, 
jotka tekivät hyvän tapahtuman mahdolliseksi. 
Ensi kerralla nähdään taas! ◼
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opastamana, ja uskon hänen voivan tehdä paljon 
hyvää tien avaamiseksi Herran työlle.

Lähdin Pietarista 21. kesäkuuta asetettuani veli 
Lindelöfin vanhimmaksi ja opetettuani hänelle 
pappeuden velvollisuuksia. Siunasimme heidän 
kolme lastaan ja mursimme yhdessä leipää, ja lähdin 
heidän luotaan samanlaisin tuntein kuin lähtiessäni 
omasta kodistani. He ovat rikkaita uskossaan ja nöy-
ryydessään, ja sinä lyhyenä aikana, kun olin heidän 
luonaan, opimme rakastamaan toisiamme evanke-
liumin antamalla rakkaudella, ja tuntiessamme toi-
semme yhteenliitetyiksi sellaisin sitein ei teidemme 
eroaminen voinut muuta kuin koskettaa syvästi.

Saavuin Helsinkiin lauantaina ja jäin sinne seu-
raavaan tiistaihin saakka. Tuona aikana vierailin 
Olof Olanderin luona, missä minut vastaanotettiin 
erinomaisen ystävällisesti.3 Hänellä on tyylikäs 
koti ja merkittävä yhteiskunnallinen asema. Hän 
on matkustanut paljon mantereella, ja hänellä on 
monipuolinen sivistys. Uskonto oli pääasiallinen 
keskustelunaiheemme siellä ollessani, ja hän puhui 
menneistä päivistä ja kokemuksestaan mormoni-
lähetyssaarnaajana samalla lämmöllä kuin jos hän 
olisi yksi vanhimmistamme. Hän oli aikanaan inno-
kas työntekijä Herran palveluksessa, ja tuo aika on 
hänellä edelleen elävästi muistissa, ja hänellä on yhä 
ystävällisiä tunteita myöhempien aikojen pyhiä koh-
taan. Helsingistä matkustin Turkuun. Siellä etsin joi-
takin veljiämme ja sisariamme, joiden osoite minulla 
oli, mutta he olivat muuttaneet enkä pystynyt 
löytämään heitä. Muutaman tunnin tauon jälkeen 
matka jatkui Pohjan pitäjään. Olin siellä neljä päivää. 
Tapasin useita pyhiä, ja pidimme kokouksia ja mur-
simme leipää yhdessä, ja olimme hyvin onnellisia. 
Blom-niminen puutarhuri, joka kuului kirkkoomme 
ja oli tullut Brödtorp-nimiselle kartanolle Ruotsista, 
alkoi saarnata ja kastaa siellä.4 Hänet haastettiin sen 
vuoksi käräjille ja tuomittiin neljän päivän kuulemi-
sen jälkeen sakkoihin sapatin rikkomisesta, koska 
hän oli suorittanut kasteen sunnuntaina. Hän sai 
lisäksi potkut kartanosta, mutta hän on nyt kotona 
Siionissa ja on kunnioitettu ja uskollinen mies. 

paikasta, jossa olimme. Kastetoimitus suoritet-
tiin, ja uudet jäsenet saivat kätten päällepanon 
Pyhän Hengen lahjan saamiseksi, minkä jälkeen 
painoimme päämme ja kiitimme Herraa hänen 
hyvyydestään, sillä me tunsimme hänen olleen 
kanssamme. Sisar Lindelöf huudahti: ”Oi, tunnen 
itseni niin onnelliseksi! Tiedän, että Herra on anta-
nut syntini anteeksi!” Ja tämä todistus teki meihin 
syvän vaikutuksen. Kello oli jo kolme iltapäivällä, 
kun lähdimme takaisin, ja tulimme kotiin vasta 
kuudelta, ja olimme kaikki onnellisia siitä, että tämä 
pyhä toimitus oli suoritettu. Tietääkseni tämä on 
ensimmäinen kastetoimitus, joka Venäjällä on suori-
tettu jumalallisella valtuudella meidän aikanamme.

Veli ja sisar Lindelöf ovat hyvin ystävälli-
siä ihmisiä. Heidän elämänsä on esimerkillistä 
ja myöhempien aikojen pyhille sopivaa. Veli 
Lindelöf on syntynyt Suomessa, on ammatiltaan 
kultaseppä ja on asunut Venäjällä 16 vuotta. Hän 
puhuu venäjää ja ruotsia ja tuntee Pietarin skandi-
naavisen väestön hyvin.

Venäjällä on enemmän uskonnonvapautta kuin 
mitä uskoin. Kreikkalaiskatolisten lisäksi rooma-
laiskatolisilla ja luterilaisilla uskontunnustajilla 
on useita kirkkoja, joista luterilaiset kuuluvat sak-
salaisille, ruotsalaisille ja suomalaisille. Baptistit 
pitävät kokouksia yhdyskuntansa jäsenten 
kodeissa, eikä noita kokouksia häiritse kukaan. 
Poliisiviranomaiset haluavat ainoastaan tietää, mil-
loin järjestetään myyjäisiä tai tee- ja kahvikutsuja, 
joissa kerätään rahaa, sillä sellaisissa tilaisuuksissa 
poliisi haluaa olla läsnä. Ei ole helppo sanoa, 
mitä evankeliumin eteen voidaan tehdä Venäjällä 
tulevaisuudessa. En usko, että tietämättömien 
mutta samalla kertaa fanaattisesti uskonnolleen 
omistautuneiden kreikkalaiskatolisten keskuu-
dessa voidaan saada juurikaan menestystä. Mutta 
uskon evankeliumin etenevän ruotsia puhuvien 
suomalaisten keskuudessa, ja olen neuvonut 
veli Lindelöfiä vierailemaan vanhojen ystäviensä 
luona, lukemaan heille Raamattua ja opettamaan 
heitä uskomme mukaisesti Jumalan Hengen 
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Pohjasta matkustin Pietarsaareen. Löysin täältä viisi 
veljeä ja sisarta ja pidin kokouksen ja mursin leipää 
heidän kanssaan ja rohkaisin heitä evankeliumissa. 
Monet veljistä ja sisarista täällä ovat olleet kirkossa 
useita vuosia, ja he ovat olleet hyvin murheellisia, 
kun heidät on jätetty yksin ilman lähetyssaarnaa-
jaa. He olivat siten iloisia vierailuistani. Uskon, että 
vanhimpamme voisivat tehdä tässä maassa paljon 
hyvää, enkä tiedä syytä, miksi ketään ei ole lähetetty 

tänne niin pitkään aikaan, nyt yli viiteen vuoteen. 
Ihmisten keskuudessa on liikehdintää, ja raittiusasia 
on alkanut saada jalansijaa, ja sisukkaat lähetyssaar-
naajat, jotka osaisivat liikkua ihmisten keskellä, voi-
sivat olla tervetulleita raittiuspuhujina, ja sen kautta 
he voisivat tutustua ihmisiin.

Olen hyvin tyytyväinen vierailuuni Suomen 
pyhien luona ja uskon, että se on ollut siunaus. 
Olen pyrkinyt tekemään velvollisuuteni ja tun-
nen kiitollisuutta Jumalalle siitä, mitä olen voinut 
tehdä. Nyt jo yli kaksi vuotta kestänyt lähetys-
työni on mennyt nopeasti kuin uni.

Täten lähetän teille työteliäät terveiset itseltäni, 
Lindelöfeiltä, Olanderilta ja Suomen pyhiltä. ◼

Allekirjoittaen veli liitossa,
A. J. Höglund

VIITTEET:
 1. Nordstjärnan, 19. vsk., nro 15 (1. elokuuta 1895),  

s. 234–236. Ks. myös Skandinaviens Stjerne, 44. vsk.,  
nro 21 (1. elokuuta 1895), s. 327 ja 330–331.

 2. Johan Mauritz Lindelöf (tai Lindlöf, 1857–1944) oli Länsi- 
Uudenmaan Pohjassa vuonna 1882 kastetun Wendla Linde-
löfin (ks. osa 6) poika, joka työskenteli Pietarissa kulta-
seppänä. Hänen vaimonsa Alma (1862–1939) oli niinikään 
kotoisin Pohjasta.

 3. Ruotsalainen Olof Olander (synt. 1841) oli tunnettu räätäli-
mestari, joka piti Helsingin Erottajalla ollutta vaatetusliikettä. 
Hän oli työskennellyt Ruotsissa mormonilähetyssaarnaajana, 
mutta koki tulleensa johtajiensa unohtamaksi lähetysken-
tällä ja oli sittemmin erkaantunut kirkosta. Olander harjoitti 
liikkeenpidon lisäksi myös räätälialan julkaisutoimintaa.

 4. Ks. osat 6–8.

Länsi-Uudenmaan Pohjasta kotoisin ollut Johan Lindlöf kastettiin kirkon 
jäseneksi Pietarissa Venäjällä kesällä 1895. Hän muutti vaimonsa Alman 
kanssa Helsinkiin 1920-luvun lopulla. Hän asui Alman kuoleman jälkeen 
ainakin Liisankadulla Kruununhaassa.
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Oikaisu

Tammikuussa 2014 julkaistun artikkelin 
Oulun piirin Nuorten Naisten leiristä oli 

kirjoittanut Anneli Lietsalmi Oulun seurakun-
nasta ilmoitetun kirjoittajan sijaan. Pahoittelut 
toimituksen tekemästä virheestä. ◼




