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 Pian Suolajärven laaksoon saapumisensa jäl
keen Heber C. Kimball, presidentti Brigham 

Youngin neuvonantaja, ennusti: ”Suuri seulomisen 
aika koittaa, ja monet lankeavat, sillä – – koetus 
tulee, ja kuka sen kestää?” 1 Vaikka hän puhui 
kaukaisesta ajasta ja paikasta, hänen sanansa ovat 
meille opetukseksi tänäkin päivänä. Kuinka me 
kirkon jäsenet voimme pysyä turvassa ja kohdata 
aikamme koetukset, kun kirkon opetusten ja maa
ilman opetusten välinen kuilu levenee entisestään?

Pyhät kirjoitukset opettavat, että pappeuden 
toimituksissa ”ilmenee jumalisuuden voima” 2. 
Toimitukset ovat voimallisia. Muistan oman kas
teeni ja ilon, jota tunsin liittyessäni kirkkoon. Niin 
voimallinen kuin tuo toimitus olikin, olen kuiten
kin oppinut, että juuri toimituksiin liittyvät liitot voi
vat ylläpitää jumalisuuden voimaa elämässämme.

Liitto on pyhä sopimus Jumalan ja Hänen 
kansansa välillä. Kaikkiin pappeuden pelastaviin 
toimituksiin liittyy liitto. Me teemme liiton, kun 
meidät kastetaan, ja me uudistamme tuon liiton 
aina kun nautimme sakramentin. Ne, jotka saavat 
Melkisedekin pappeuden, ottavat vastaan pappeu
den valan ja liiton. Myös temppeliendaumentti ja 
sinetöimistoimitus sisältävät pyhiä liittoja.

Liittojemme noudattaminen auttaa meitä vält
tämään asioita, joita meidän ei tulisi nähdä tai 
tehdä. Samalla tavoin meidän liittomme auttavat 
meitä tekemään hyvää silloinkin, kun se ei tunnu 
mukavalta. Vanhin M. Russell Ballard on opettanut 
seuraavasti:

”Toisinaan meillä on kiusaus antaa enemmän 
mukavuudenhalun kuin liittojen hallita elä
määmme. Aina ei ole mukavaa elää evankeliumin 
tasovaatimusten mukaan ja puolustaa totuutta ja 
todistaa palautuksesta. Yleensä ei ole mukavaa 
kertoa evankeliumista muille ihmisille. Aina ei ole 
mukavaa ottaa vastaan kutsumusta kirkossa, eten
kään sellaista, joka venyttää kykyjämme. Mahdolli
suudet palvella muita ihmisiä mielekkäillä tavoilla, 
kuten olemme liitossa luvanneet, eivät useinkaan 
tule sopivina aikoina. Mutta mukavuudenhalui
sessa elämässä ei ole hengellistä voimaa. Me 
saamme voimaa pitämällä liittomme.” 3

Juuri liitto vahvisti kuningas Josiaa, kun hän 
ponnisteli hävittääkseen epäjumalien palvonnan 
valtakunnassaan.4 Juuri liitto innoitti vaikeuk
sissa olevia pyhiä Winter Quartersissa palaamaan 
Iowaan ja hakemaan köyhien leireistä ne, jotka 
kärsivät liiaksi puutteesta, jotta olisivat pystyneet 
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seuraamaan heitä. Juuri liitto antoi isoisoäidil
leni hänen tarvitsemansa voiman kohdata oman 
aikansa haasteet.5

Bertha Marie Hansen asui 1880 luvun alkupuo
lella Tanskassa. Hän tapasi siellä kirkon lähetys
saarnaajat ja sai todistuksen heidän sanomastaan. 
Kun hän meni kasteelle, hänen vanhempansa 
hylkäsivät hänet. Raskain sydämin hän muutti 
Kööpenhaminaan, jossa hän teki töitä säästääkseen 
rahaa, jotta voisi noudattaa profeetan kutsua ja 
muuttaa Utahiin.

Muutaman vuoden kuluttua hän kykeni teke
mään sen. Hän matkasi innoissaan Utahiin toi
voen jälleen tapaavansa ystävänsä. Sen sijaan hän 
totesi olevansa yksin, osaamatta puhua paikallista 
kieltä. Hän olisi helposti voinut pettyä, mutta niin 
ei tapahtunut. Sen sijaan hän piti lujasti kiinni 
liitostaan noudattaa profeetan kutsua kokoontua 
yhteen ja ponnisteli eteenpäin. Tulen aina olemaan 
kiitollinen, että hän teki niin, sillä hän jätti suvul
leni uskon perinnön, joka on siunauksena meille 
tänäkin päivänä.

Presidentti Kimball oli oikeassa. Kirkon ope
tusten ja maailman opetusten välinen levenevä 
kuilu on koetus, joka voi vaikeuttaa meidän, kir
kon jäsenten, pysymistä turvassa oman aikamme 
pahuudelta. Taivaallinen Isä ei kuitenkaan ole 
jättänyt meitä ilman apua. Hän on antanut meille 
toimitukset ja liitot, jotka – kun muistamme ne 
– pitävät meidät turvassa ja auttavat meitä kohtaa
maan eteemme tulevat haasteet. ◼
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Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä  
Kaija Hyvärisen ja Leena Kurran kanssa.

 Sukuni tarina alkaa Nurmeksesta, Pielisjärven 
rannalta, jossa äitini Sofia Kärki syntyi vuonna 

1904. Jo melko nuorena hän muutti ystäviensä 
kutsusta Helsinkiin.

Sofia avioitui vuonna 1937 Helsingissä Väinö 
Rannan kanssa. Minä, perheen ainokainen, syn
nyin seuraavana vuonna. Ehdin tuskin täyttää 
kolmea vuotta, kun isäni joutui sotaan ja kaatui 
vuonna 1941. Sotaleskeksi jäänyt äitini kuoli 
75 vuotiaana Tampereella.

Äitini oli yksi varhaisimmista Helsingissä Myö
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkkoon liittyneistä, muistaakseni 30. jäsen ja 
ensimmäinen meidän suvussamme. Hänet kas
tettiin vuonna 1946. Kasteet toimitettiin tuolloin 
uimahalleissa tai avovedessä. Minä sain kasteen 
pari vuotta myöhemmin. Minut kastoi Helsingissä 
Yrjönkadun uimahallissa Donald Olsen samaan 
aikaan Antti ja Aulikki Nordlinin kanssa.

Sofia äitini oli sukumme pioneeri. Hänen 
uskonsa lujuus ja todistus palautetusta evankeliu
mista ovat siirtyneet suvussamme aina viidenteen 
sukupolveen, Sofiasta Evertiin.

Kuinka kaikki alkoi? Ennen kouluun menoani 
muutin äitini kanssa Helsingin Vallilaan, jossa 
asuimme kaksikerroksisessa talossa parinkymme
nen muun perheen tavoin.

Eräänä päivänä Helsingin Sanomissa oli ilmoi
tus Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon järjestämästä kokouksesta Val
lilassa Helsingin Työväenteatterissa. Kutsu otettiin 

asuinalueellamme vastaan innostuneesti. Naapu
rimme kiinnostuivat uudesta kirkosta, joka jopa 
jakoi ”Amerikan paketteja”, huonoa taloudellista 

K I R K O N  H I S T O R I A A  S U O M E S S A

Viisi sukupolvea Sofiasta Evertiin
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aikaa kun elettiin. Sofiaakin pyydettiin mukaan.
Kokoukseen mentiin suurin joukoin. Kun pake

tit loppuivat, loppuivat myös naapureiden kirkos
sakäynnit. Toisin kävi Sofialle. Häntä eivät paketit 
kiinnostaneet. Hän taisi ainoana jäädä kuuntele
maan itse sanomaa.

Kokousten puheet pidettiin englanniksi tai ruot
siksi. Englanninkieliset puheet tulkattiin ruotsiksi. 
Ruotsista suomeksi puheet tulkkasi eräs näyttelijä. 
Jotkut amerikkalaiset lähetyssaarnaajat tulivat 
1940 luvulla Suomeen Ruotsista. He olivat oppi
neet siellä ruotsin kielen ja tulivat Helsinkiin siinä 
uskossa, että myös siellä puhuttaisiin ruotsia.

Tuohon aikaan amerikkalainen kirkko kiinnosti 
myös taiteilijoita, sillä pidettiinhän kokoukset 
taiteilijoille tutussa rakennuksessa. Tilaisuuksiin 
osallistuivat muiden muassa runoilija L. Onerva 
ja Angervon sisarukset Hannele ja Heljä, joiden 
isoäiti sisar Heliö oli kirkkomme jäsen. Yhtenä 
kävijöistä oli myös pikkupoika nimeltä Leif 

Segerstam, joka esiintyi kokouk
sissamme lumoten kuulijansa 
viulunsoitollaan.

Myöhemmin kirkko osti kaksi 
osaketta Pihlajatielle rakenne
tusta kerrostalosta. Ensimmäi
sessä kerroksessa sijaitsevassa 
osakkeessa asui lähetysjohtaja 
Matis ja neljännen kerroksen 
asunnossa pidettiin kaikki 
kokoukset. Talon muut asuk
kaat eivät pitäneet kokousten 
ja niihin kulkevien ihmisten 
aiheuttamasta häirinnästä, ja 
niin jouduimme muuttamaan 
lyhyeksi aikaa Klaus Kurjen 
ravintolan tiloihin ja sieltä muu

tamien vaiheiden kautta Ullankadulle. Sen toimi
tilat jäivät mieleen minulle, silloin teini ikäiselle 
nuorelle, erityisen rakkaina. Ullankadulta muutet
tiin Neitsytpolulle.

Äitini oli luova, taiteellinen ja lahjakas kädentai
doiltaan, vaikkei ollut saanutkaan alan koulutusta. 
Hän neuloi, ompeli ja virkkasi – aina käsin, ei kos
kaan koneilla. Hän oli tunnettu karjalaisena piirak
kataiturina. Hänen valmistamansa karjalanpiirakat 
olivat ohuita ja herkullisia. Niitä tilattiin erilaisiin 
tilaisuuksiin runsain määrin, sillä laatu oli taattu.

Äitini työskenteli Arabian tehtailla valmistaen 
monenlaista käyttökeramiikkaa. Hän oli hyvin 
taitava työssään. Hän sai tehdä ja maalata jopa 
varsinaisten Arabian taiteilijoiden uniikkimallien 
kopioita, joita tekijät sitten myös signeerasivat. 
Minulla on vielä yksi hänen tekemänsä seinälauta
nen rakkaana muistona.

Äitini palveli monissa tehtävissä myös kirkossa. 
Kun hän toimi Apuyhdistyksen johtajana, hänen 

Eero Ahola
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taidoilleen oli paljon käyttöä ja tilausta kirkon 
sisarten keskuudessa.

Äitini jätti minulle perinnöksi osan luonteestaan 
ja kyvyistään. Niinpä minä opiskelin taidehistoriaa 
yliopistossa ja harrastin mm. öljyvärimaalausta, 

lasitöitä ja kipsiveistosten tekoa. Opiskelin myös 
Ikaalisten käsi  ja taideteollisuusoppilaitoksessa.

Kasvoin kirkkoon äitini mukana ja hänen 
opastuksellaan. Olimme tiiviisti yhdessä, mutta 
kouluvuosieni jälkeen kesällä 1959 elämääni tuli 

uusi vaihe. Olin eräässä saaressa tans
simassa ja tarvitsin kyydin kotiin, joten 
katselin ja kyselin kyytiä ympäriltäni. 
Silloin esille astui Helsingistä kotoi
sin oleva komea ja salskea nuori mies 
nimeltään Eero Ahola. Pääsin kotiin 
hänen kyydissään. Siitä tapailemisemme 
alkoivat, ja jo kuukauden kuluttua Eero 
kosi minua. Olin kyllä heti alussa anta
nut hänen ymmärtää etsiväni poikaystä
vää, joka ei tupakoi eikä käytä alkoho
lia, ja jos vakavammasta seurustelusta tai 
avioliitosta olisi kyse, toivoin puolisoni 
olevan MAP kirkon jäsen.

Seurustelumme jatkuessa lähe
tyssaarnaajat alkoivat opettaa Eeroa. 
Kirkon opetukset ja periaatteet eivät 
tuntuneet hänestä vierailta. Ne olivat 
hänestä johdonmukaisia ja hyväksyttä
viä. Hän oli itsekin ajatellut samoin jo 
ennen tapaamistamme. Eero oli hieno, 
älykäs ja oivaltava mies, joka omaksui 
evankeliumin sen itsensä vuoksi, ei 
minun tähteni.

Eero meni kasteelle vuonna 1960, ja 
seuraavana vuonna meidät vihki lähetys
johtaja Mark Anderson, joka oli aiemmin 
ollut Suomessa lähetyssaarnaajana. Avio
liittomme sinetöitiin myöhemmin ajaksi 
ja iankaikkisuudeksi Sveitsin temppe
lissä. Ja mikä parasta, temppeliavioliiton 
myötä saimme lupauksen iankaikkisesta 

Sofia ja Väinö 
Ranta
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perheestä, mikäli pysyisimme uskollisina elä
mämme loppuun saakka.

Eeron ja myös minun lapsuus oli poikkeuk
sellinen siihen nähden, mitä lapsuudelta yleensä 
odotetaan. Minun perheeni muodostui äidistäni 
ja minusta. Kovin kaipasin ympärilleni muita 
perheenjäseniä. Eeronkaan lapsuus ei ollut tuiki 
tavallinen. Hänellä oli vanhemmat ja kaksi veljeä, 
joista toinen kuoli jo nuorena. Lisäksi hän sai toi
set vanhemmat Ruotsista, jonne hän joutui sota
lapseksi jo taaperoikäisenä. Hän palasi sieltä noin 
10 vuotiaana eikä puhunut yhtään suomea. Pian 
hän kuitenkin sen oppi siitä huolimatta, että hän 

Suomeen palattuaan meni Helsingissä ruotsinkie
liseen kouluun. Ruotsin sijaisperhe oli Eerolle aina 
rakas. Siihen pidettiin yhteyttä ja siellä vierailtiin.

Näiden henkilökohtaisten lapsuuskokemus
temme myötä oma perheemme tuli meille todella 
tärkeäksi ja rakkaaksi. Oma perheemme soi 
meille sen täyteyden, jota lapsuudessamme kai
pasimme. Meille syntyi kaksi lasta: Sari vuonna 
1963 ja Jyrki kolme vuotta myöhemmin. Asuimme 
tuolloin Helsingissä.

Meillä molemmilla oli kirkon tehtäviä. Minä toi
min Helsingin piirissä Alkeisyhdistyksen johtajana 
ja seurakunnassa monissa opettajan tehtävissä. 

Suku yhdessä
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Eero oli seurakunnanjohtaja Neitsytpolun ja Haa
gan seurakunnissa. Muistaakseni vuonna 1973 
muutimme työn vuoksi Tampereelle. Sinne muutti 
kanssamme myös Sofia äitini.

Eero teki pitkän päivätyön Saarioisilla, jossa 
hän toimi myyntijohtajana.

Minä puolestani toimin Tampereen seurakun
nassa Nuorten Naisten johtajana noin kymmenen 
vuotta ja samassa tehtävässä kahdesti vaarnan 
tasolla noin viiden vuoden ajan sekä neuvonan
tajana eri apujärjestöissä. Lisäksi minulla oli eri 
apujärjestöissä monia opetustehtäviä. Työskente
lin nuorten parissa peräti 20 vuotta. Varsinaiselta 
ammatiltani olin pankkivirkailija.

Tampereella asuessamme Eeron terveys alkoi 
vähitellen horjua, ja syytä siihen etsittiin pitkään 
monelta suunnalta. Harvinainen sairaus lopulta 
kuihdutti vahvatahtoisen miehen, ja hän menehtyi 
liian varhain, vain 54 vuotiaana.

Eero pysyi koko elämänsä ajan lujana uskossaan. 
Siitä todistuksena jäivät mieleeni sairaalassa hänen 
unesta herätessään lausumansa sanat: ”Vieläkö 
minä olen täällä? Enkö vielä päässytkään takaisin 
Luojani luo?” Ikimuistoista ja Luojan pelastussuunni
telmasta kertovaa oli myös se, että Eeron valmistau
tuessa lähtemään tästä elämästä oli Sari tyttäremme 
samanaikaisesti samassa sairaalassa muutamaa ker
rosta ylempänä valmistautumassa vastaanottamaan 
uuden viestin taivaasta, uuden pienokaisen.

Sari avioitui siis jo ennen Eeron kuolemaa Juha 
Lundénin (k. 2008) kanssa. He saivat neljä lasta 
Pyryn, Pihlan, Sinin ja Annan. Heistä kaksi on 
naimisissa, Pihla ruotsalaisen Pontus Edvinssonin 
ja Sini Jyri Helistön kanssa. Sarin Anna, lapsista 
nuorin, on paraikaa lähetystyössä Englannissa.

Sinin kautta Sari tyttäreni pääsi isoäidiksi ja 
minä isoisoäidiksi. Sinillä ja Jyrillä on kaksi lasta, 

Etta ja viisikuukautinen Evert, joka on sukumme 
nuorin jäsen, viidennen polven myöhempien aiko
jen pyhä, Sofian, minun, Sarin ja Sinin jälkeläinen.

Sari itse on palvellut kirkossa mm. Nuorten 
Naisten järjestön neuvonantajana Tampereen vaar
nassa sekä myös Alkeisyhdistyksen neuvonanta
jana. Ammatiltaan Sari on lastenhoitaja.

Jyrkin perheeseen kuuluvat hänen vaimonsa 
Päivi ja kolme lastaan Miia, Janita ja Roni. Jyrkin 
vanhin tytär Miia on kihloissa norjalaisen miehen 
kanssa. Janita kirjoitti tänä keväänä ylioppilaaksi 
ja palvelee nyt Englannissa Leedsin lähetysken
tällä. Myös lähetystyöllä on Aholan perheessä 
kolmen sukupolven perinteet. Olin aikoinani 
lähetystyössä Suomessa ja Janitan isä Jyrki Utahin 
pohjoisella lähetyskentällä.

Jyrki on palvellut kirkossa monissa tehtävissä, 
mutta tällä erää hän toimii Pohjois Espoon seu
rakunnan piispana. Jyrki on ansiotyössä eräässä 
kansainvälisessä yrityksessä Suomen tytäryhtiön 
toimitusjohtajana.

Aholan perhekunnassa perheyhteys on aina 
ollut sukukalleutemme, josta olemme saaneet 
ammentaa niin ilon, surun kuin poislähdön het
kinä. Olen asunut Tampereella jo reilut 40 vuotta, 
ja niiden aikana olen kokenut, kuinka sukuun 
syntyneet ja siihen liittyneet ovat olleet yhtä. 
Vaikeatkin asiat hoituvat, sillä tiedämme jonkun 
meistä aina varmasti ojentavan tarvitsevalle autta
van kätensä. Apua saadaan ja annetaan.

Herra johdattaa meitä lapsiaan niin monin 
tavoin. Sofia seurasi lehdessä ollutta kutsua, ja 
häneen syttyi usko (ks. Room. 10:14–17). Äitini 
meille jättämä usko, todistus evankeliumin palau
tuksesta ja Kristuksen sovituksesta ovat perhettäni 
yhdistävä mahtava voimavara elämän kilvoituk
sessa nyt jo viidennessä sukupolvessa. ◼

Suku yhdessä
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 Toimitus toivoo lisää aineistoa 
Kotimaansivuille. Julkaisemme 

artikkeleita seuraavilla otsikoilla:

• Paikallisia uutisia: seura
kuntien tapahtumia ja yhteisiä 
projekteja

• Jäsenten kertomaa: omia 
hengellisiä kokemuksia esim. 
sukututkimus  ja lähetystyöstä

• Mistä tiedän: oman todistuk
sen saaminen eri evankeliu
min asioista

• Lempikohtani pyhistä 
kirjoituksista: lyhyt kuvaus 
lempikohdasta ja syy, miksi 
se koskettaa

• Kuin Jeesus mä olla tah-
don: lasten kokemuksia ja 
kertomuksia evankeliumin 
periaatteista

• Kirkon historiaa Suomessa: 
tässä osiossa on esitelty kir
kon vahvistumista ja kasvua 
Suomessa

• Kommentteja: julkaisemme 
toimitukseen tullutta palautetta 
Kotimaansivujen artikkeleista.

Artikkelien pituus voi olla 
150–300 merkkiä. Jokainen 
artikkeli luetaan ja myös 
pidempiä artikkeleita voidaan 
julkaista, joskus useammassa 

• irina.riihikoski@gmail.com
• Irina Riihikoski 

Siltapellonkuja 2 L 110 
00740 Helsinki

Kiitos siitä suurenmoisesta 
työstä, jota teette! ◼
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Artikkelien lähettäminen 
Kotimaansivuille

osassa. Toimitus voi tarvittaessa 
muokata artikkelia yhteistyössä 
kirjoittajan kanssa. Artikkelin 
mukana tulisi selkeästi ilmaista, 
kuka sen on kirjoittanut, ja halu
tessa myös, mistä seurakunnasta 
kirjoittaja on. Yhteystiedot ovat 
tärkeät, erityisesti postitse lähe
tetyissä juttuehdotuksissa. Koti
maansivuilla ei voida julkaista 
jäsenten sakramenttikokouk
sessa pitämiä puheita tai kirkon 
oppeja käsitteleviä artikkeleita.

Artikkeliin liitettävien kuvien 
yhteydessä tulee olla kuvan 
ottajan nimi ja yhteystiedot sekä 
kuvassa näkyvien henkilöiden 
nimet. Kuvien tulee olla .jpg 
muodossa ja kooltaan yli 300KB, 
jotta niiden painojälki on tar
peeksi hyvä.

Artikkeli tullaan mahdol
lisuuksien mukaan julkaise
maan myös kirkon paikallisilla 
internetsivuilla osoitteessa 
www.mormonit.fi. Artikkelia 
suunnitellessa ja erityisesti kuvia 
ottaessa on hyvä mainita artik
kelin mahdollisesta julkaisusta 
sekä lehdessä että internetissä.

Kaikki aineisto voidaan lähet
tää joko sähköisesti tai kirjeitse 
seuraaviin osoitteisiin:

L Ä H E T Y S T Y Ö N  A L O I T T A N E I T A

Ville Karjalainen 
Espoon 2. seura-
kunnasta aloitti 
huhtikuussa 
2014 kokoaikai-
sen lähetystyön 
Tšekin/Slovakian 
lähetyskentällä.

Janita Ahola 
Espoon 1. seura-
kunnasta aloitti 
elokuussa 2014 
kokoaikaisen lähe-
tystyön Leedsin 
lähetyskentällä 
Englannissa.

P Ä Ä S I Ä I S L A H J A  S I N U L L E  
J A  Y S T Ä V I L L E S I

Tänä pääsiäisenä kirkko julkaisee 29. maaliskuuta 
videon ja internetsivuston, jotka keskittyvät 

Vapahtajan ylösnousemukseen ja Hänen sovituksensa 
suureen merkitykseen elämässämme. Kutsumme 
kaikkia löytämään Hänen sovituksensa, ottamaan 
vastaan Hänen opetuksensa ja jakamaan Hänen 
ilonsa käymällä osoitteessa easter.mormon.org. ◼


