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 Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ilmenee 
valinnoissamme erityisesti vastoinkäymis-

ten kohdatessa. Pitämällä kiinni rautakaiteesta 
Euroopan pyhät poimivat Herran lupaamia 
hedelmiä ja tulevat hengellisesti ja ajallisesti 
omavaraisemmiksi.

Moldova
Serghei ja Mariana Covali löysivät palaute-

tun evankeliumin 19- vuotiaina. Kun Serghei oli 
suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon ja 
Mariana oli palvellut lähetystyössä, he päättivät 
asettua asumaan Moldovaan, mistä suurin osa 
nuorista kirkon jäsenistä oli jo muuttanut muihin 
maihin. Covalin perhe elää Serghein tuloilla, ”jotta 
kotimme voi olla evankeliumikeskeinen – turval-
linen paikka, missä äiti voi opettaa evankeliumin 
mukaista elämää.

On ollut vaikeaa tulla toimeen vain yhden 
tuloilla, mutta Herra koetteli ensin uskoamme ja 
on sitten siunannut meitä riittävällä toimeentulolla 
tarpeisiimme nähden.

Työtoverini tietävät, etten työskentele sunnun-
taisin. Ollessani 28- vuotias sain työn, jossa johdan 
ulkomaalaisen asianajotoimiston Moldovan kont-
toria. Se tuli yllättäen siinä mielessä, että suoritet-
tuani opinnot oikeustieteellisessä tiedekunnassa 
olin lähtenyt lähetystyöhön. Pelkäsin, että kahden 
vuoden aikana unohtaisin oppimani eikä kukaan 
palkkaisi minua. Mutta 28- vuotiaana näin selvästi, 
että Herra maksoi takaisin kymmenkertaisesti. 

Olin maan nuorin asianajaja, joka johti ulkomaista 
asianajotoimistoa. Nyt 30- vuotiaana tunnen itseni 
siunatuksi ollessani tässä työssä.”

Tšekin tasavalta
Vaclav ja Marina Sindylkovi liittyivät kirkkoon 

vastavihittynä avioparina juuri ennen sosialismin 
kaatumista maassa. He kokivat koettelemuksia ja 
siunauksia kasvattaessaan viittä lastaan maassa, 
missä kahta lasta pidetään riittävänä. ”Evanke-
liumi on parasta, mitä voimme antaa lapsillemme”, 
Vaclav sanoi. ”Yhteiskunnassa, jossa taloudellinen 
toimeentulo vaatii kaksi työssäkäyvää vanhempaa, 
me arvostamme iankaikkisia perhesuhteita. Valit-
sin työpaikan, joka on lähellä kotia ja jossa palkka 
on pienempi, jotta voin viettää enemmän aikaa 
perheeni kanssa. Vaimoni on kotona luomassa 
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vahvoja, iankaikkisia perhesiteitä. Maksamme täy-
det kymmenykset, ja meillä on aina ollut riittävästi 
tarpeisiimme. Aktiivisuutemme kirkossa moti-
voi lapsia osallistumaan. Mutta todellinen avain 
vanhurskaaseen jälkikasvuun ovat säännölliset 
käynnit temppelissä. Henki kehottaa meitä ole-
maan ystävällisempiä ja rakastavampia toisiamme 
kohtaan.” Kolme heidän lapsistaan on nyt palvellut 
lähetystyössä.

Islanti
18- vuotias Karolina Gudnason Islannista val-

mistautuu lähtemään lähetystyöhön. Hän poikkesi 
valmistujaispäivän perinteestä eikä juonut alkoho-
lia vaan kieltäytyi ystävällisistä tarjouksista. ”Ilman 
alkoholia ei voi pitää hauskaa”, muut moittivat. 
”Vaikka jotkut eivät ymmärtäneet syitäni, minulla 
oli myös tilaisuus lausua todistukseni muille, jotka 
kuuntelivat.” Karolinalla on todistus siitä, että 
rohkeus eikä periksi antaminen, kuten presidentti 
Monson vakuuttaa, luo lähetystyömahdollisuuksia.

Italia
Veli Angelo Melone, jolla oli todettu imusol-

mukesyöpä, oli päättäväinen uskossaan ja kävi 
kirkossa joka sunnuntai sairaalahoitojensa aikana. 
Angelo parani uskonsa avulla. Hänen rohkea esi-
merkkinsä vaikutti erääseen nuoreen tutkijaan, ja 
tämä liittyi kirkkoon.

Myöhemmin veli Melone tunsi innoitusta varau-
tua perheensä kanssa maanjäristykseen, joka 
tapahtui L’Aquilassa. Huhtikuun 6. päivänä vuonna 
2009 hänen kotinsa, joka sijaitsi muutaman kilo-
metrin päässä järistyksen keskuksesta, tuhoutui. 
Hänen perheensä pakeni järistystä tärkeät paperit 

ja perustarpeet mukanaan. Järistystä edeltäneenä 
iltana toinen auto oli pysäköity hänen parkkipai-
kalleen, joten hän oli pysäköinyt kauemmas. Tuo 
toinen auto tuhoutui täysin, mutta hänen autonsa 
pelastui. Hänen sekä kolmen muun kirkon jäsenen 
perheet pysyivät turvassa tuossa autossa odottaes-
saan pelastajia kirkosta.

Hänen 7- vuotias tyttärensä piirsi kuvan heidän 
tuhoutuneesta kodistaan – ”Melonen perheen koti 
maanjäristyksen tuhoamana”. Hän vakuutti tyttärel-
leen: ”Melonen perheen koti on rakennettu evan-
keliumin kalliolle, eikä sitä voi koskaan tuhota.” 
Tytär sai rohkeutta ja hymyili jälleen.

Nämä ovat vain muutamia monista uskollis-
ten pyhien todistuksista Euroopan vyöhykkeellä. 
Lausun todistukseni, että kun pysymme uskolli-
sina, me voimme kokea iloa jopa elämän haastei-
den keskellä. ◼

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

Voimaa Mormonin kirjan sivuilta
Helinä Allman, Norja

 Olin tullut lähetystyöstä, opis-
kelin iltakoulussa ja päivisin 

pakersin kodinhoitajana Helsin-
gin kaupungilla. Toimin aktiivi-
sena kirkossa ja olin seminaarin-
opettaja Haagan seurakunnassa. 
Kaikki oli hyvin päällisin puolin, 
mutta sydämessäni olin yksinäi-
nen ja minusta tuntui aika usein, 
että taivaan Isä oli unohtanut 

minut. Monet ystäväni löysivät 
elämäntoverinsa, he perustivat 
perheen ja heidän kasvoiltaan 
loisti onni. Rukoilin lauantai-
aamuna pyytäen johdatusta ja 
apua, että jaksan. Rukouksen 
jälkeen pyysin taivaallista Isää 
antamaan minulle pyhistä kir-
joituksista kohdan, joka kertoo, 
onko Hän unohtanut minut.
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Silloin Mormonin kirja aukeni 
kohdasta Alma 36:3: ”Ja nyt, 
oi poikani Helaman [tyttäreni 
Helinä], katso, sinä olet nuoruu-
dessasi, ja sen tähden minä pyy-
dän sinulta, että kuulisit sanojani ja 
oppisit minusta, sillä minä tiedän, 
että jokainen, joka panee turvansa 

tunsi sittenkin tilanteeni perin 
pohjin. Tämä kirjoitusten kohta 
antoi sanomattomasti voimaa 
silloin, ja olen sitä lukenut kohta 
40 vuoden ajan. Joka kerta se 
tuntuu yhtä henkilökohtaiselta 
ja koskettaa kyyneliin saakka – 
joka ikinen kerta. ◼

Jumalaan, saa vahvistusta koettele-
muksissaan ja vastoinkäymisissään 
ja ahdingoissaan, ja hänet ylenne-
tään viimeisenä päivänä.”

Tämä kirjoitusten kohta oli 
suoraan minulle. Itkin, koska 
tunsin, että Herrani puhui suo-
raan minun sydämeeni ja Hän 
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 ”Olin mummoni kanssa palaamassa kirkosta 
kotiin pimeänä sunnuntai- iltana. Kuljimme 

Kettuvaaran hautausmaan läheistä tietä pitkin. 
Minua pelotti. En ollut vielä neljänkään vanha. 
Siinä käsitysten kävellessämme sanoin mummol-
leni: ’Hoidan sinua sitten, kun olet vanha, koska 
sinä olet hoitanut minua nyt pienenä.’ Sine-
töimme lupaukseni puristamalla hiljaa toistemme 
käsiä ja jatkoimme matkaamme.” Näin kertoi Tarja 
Kinnunen ensimmäisestä muistamastaan lapsuu-
denkokemuksesta, kirkkomatkastaan isoäitinsä 
Ester Mustosen kanssa.

Kuka oli Martta Ester Mustonen? Hän syntyi 
12. helmikuuta 1906 Pielisensuulla varakkaaseen 
perheeseen. Sota- aikana perhe kuitenkin menetti 
kaiken omaisuutensa ja maansa. Tämän seu-
rauksena Ester asui lähes koko loppuelämänsä 
pienessä kaksihuoneisessa mökissä Pohjolanka-
dulla Joensuussa. Vaikkei Ester koskaan men-
nyt naimisiin, niin yksineläjä hän ei kuitenkaan 
ollut. Samassa mökissä asuivat myös Esterin sisar 
Lyydia, heidän serkkunsa kaksi poikaa ja Esterin 
poika Olavi, pojista nuorin.

Se, kuinka Ester sai poikansa, on oma tari-
nansa. Nuori Joensuusta kotoisin oleva Martta 
Mononen synnytti avioliiton ulkopuolella 
14. huhtikuuta 1939 poikalapsen, jonka nimeksi 
tuli Olavi. Heti synnytyksen jälkeen nuori äiti 
ja lapsi erotettiin toisistaan lapsen sairastumisen 

välttämiseksi. Martalla oli näet tuberkuloosi, sota- 
aikaan varsin yleinen tarttuva tauti. Hän kuolikin 
siihen kolme kuukautta synnytyksestä, heinä-
kuussa 1939. Olavin isästä ei ollut tietoa, ja koska 
Martan sukulaiset eivät keskellä sodan melskettä 
voineet ottaa vastasyntynyttä huolehdittavakseen, 
lapsi jäi yhteiskunnan vastuulle.

Niinpä eräänä huhtikuisena päivänä vuonna 
1939 tultiin Joensuun silloisesta lastensuojelu-
lautakunnasta koputtamaan Esterin ovelle. 
Sisäänkutsua odottamatta koputtaja astui huo-
neeseen pieni lapsi sylissään ja pyysi Esteriä 
ottamaan lapsen tilapäisesti hoitoonsa siihen 
saakka, kunnes tälle löytyisi pysyvä sijoitus-
paikka. Hyväsydäminen Ester suostui, eikä 
aikaakaan, kun hellä ja rakkauden täyttämä 
äiti–lapsi- suhde oli täydessä kukassa. Ester 
rakasti ja hoiti lasta kuin omaansa.

Vierähti kaksi vuotta, kun jälleen hänen ovel-
leen koputettiin. Tulija oli sosiaalityöntekijä, joka 
iloisena kertoi vakituisen kodin löytymisestä 
Olaville ja että hän veisi pojan mukanaan. ”Vai 
että meinaat ottaa pojan”, Ester tuhahti ja hieman 
tulistuneena toimitti työntekijän ulos mökistään 
ilman poikaa.

Nopeatoiminen Ester ei jäänyt aikailemaan 
vaan lähti siltä istumalta Olavi mukanaan Joen-
suun kaupungin keskustaan tapaamaan tuomari-
serkkuaan Erkki Piipposta ja sanoi tälle: ”Laita 

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

Ester Mustosesta aina  
viidenteen sukupolveen, osa 1/2
Tarja Kinnusen kirjoitusten ja haastattelujen  
pohjalta toimittanut Leena Kurra
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pian paperit kuntoon. Haluan pojan omakseni.” 
Paperit laadittiin ja adoptio hyväksyttiin oikeus-
istuimessa. Tuohon aikaan myös naimattomalla 
henkilöllä oli adoptio- oikeus. Niin Olavista tuli 
Martta Ester Mustosen poika, hänen laillinen 
perijänsä.

Lyydian ja Esterin viisihenkisen perheen 
elämästä ei tiedetä paljoakaan. Ester oli näet 
vähäpuheinen ja kätki omat asiansa puseroonsa. 
Toimeentulonsa hän hankki ompelemalla ja oli 
innokas pelastusarmeijalainen. Pelastusarmeija 
kuitenkin jäi Esterin kohdattua Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
edustajat. Siitä, kuinka ja missä tämä tapahtui, 
ei ole tietoa.

Olavin tytär Tarja Kinnunen kertoo: ”Siitä, 
miten Ester- mummoni sai kuulla Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, 
en tiedä mitään. Kastetodistuksen mukaan hänet 
kastoi vanhin R. B. Johnson 30. lokakuuta 1955 
Kuopiossa ja konfirmoi vanhin Den C. Wright 
6. marraskuuta 1955 Joensuussa.

Mummoni oli melko hiljainen, ei puhunut 
asioistaan. En koskaan ole lakannut ihmette-
lemästä, mikä rohkaisi häntä jo vuonna 1955, 
jolloin jäseniä oli vielä kovin vähän, liittymään 
kirkkoon. Ei hän varmasti osannut sanaakaan 
englantia eikä saanut innoitusta 16- vuotiaalta 
pojaltaan. Isäni ei näet mennyt kasteelle saman-
aikaisesti äitinsä kanssa, enkä tullut koskaan 
edes kysyneeksi, mitä mieltä isäni tuolloin oli 
kirkostamme.”

1950- luvun lopulle ajoittuu myös eräs toi-
nen merkittävä tapahtuma, nimittäin sisarus-
ten Esterin ja Lyydian välinen riita. Se kuvaa 

hyvin Esterin päättäväisyyttä ja periksi anta-
mattomuutta. Mikä oli riidan syy, siitä ei ole 
varmuutta. Ilmeisesti se liittyi halkokuorman 
ostamiseen ja sen sijoitteluun pihamaalla. 
Lyydia oli tilannut ja kaiketi ostanut halkokuor-
man niin kuin oli ollut sovittu, mutta jotakin 
meni vikaan. Siitä sydämistyneenä Ester vuo-
rasi kiinni heidän kaksihuoneisen mökkinsä 
välioven. Lyydialle jäi toinen puoli mökkiä ja 
Esterille toinen. Oven kiinni vuoraaminen tiesi 
samaa myös sisarusten huulille. Alkoi puhu-
mattomuuden kausi, joka taittui vasta vähän 
ennen Lyydian kuolemaa.

Tarja Kinnunen kertoo: ”Mummoni vaatimalla 
vaati, että minun oli vietävä hänet Lyydian kuolin-
vuoteen ääreen terveyskeskussairaalaan. Niin me 
menimme, Ester ja minä. Ester ei sanonut sanaa-
kaan Lyydialle, mutta ojensi tälle suklaarasian. 
Minä puolestani kerroin, että nyt me tulimme. 
Lyydia kysyi: ’Ketkä me’”, johon vastasin: ”’Minä 
Tarja ja Ester.’ Lyydia kysyi: ’Meidänkö Ester?’ 
Vastasin: ’Kyllä, meidän Ester.’”

Käsin kosketeltava anteeksipyynnön ja anteek-
siannon ilmapiiri täytti huoneen. Kristuksen 
kaltainen rakkaus pyyhkäisi pois sisarusten kes-
kinäiset kaunat ja vuosien jähmettämät kielteiset 
tunteet. Sen me kaikki tunsimme. Lyydia kuoli 
5. heinäkuuta 1993.

Esterin poika Olavi Mustonen
Päätettyään kansakoulunsa ilmeisesti vuonna 

1954 Olavi lähti heti työelämään, kuten tuohon 
aikaan oli tavallista. Hän oli myyntimiehenä 
markkinoilla ja kiersi ympäri Suomea paikkakun-
nalta toiselle.
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Vuonna 1957 eräillä Pohjanmaan markkinoilla 
18- vuotias Olavi tapasi kauniin tytön, Anna- 
Marian. Markkinoiden päätyttyä Olavi pyysi 
Anna- Mariaa, lempinimeltään Anu, lähtemään 
mukaansa Joensuuhun. Heti samana päivänä Anu 
irtisanoutui työstään, pakkasi vähät tavaransa ja 
lähti. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Ei Anu 
sentään aivan suin päin uusiin seikkailuihin 
rynnännyt. Hänellä oli Joensuun lähellä Liperissä 
sisar, ja hän arveli voivansa asua sisarensa luona 
ja tehdä töitä tämän maatilalla.

Nuoret rakastavaiset eivät kauan aikailleet. 
Heti vuoden 1958 alussa 19- vuotias Olavi ja 
17- vuotias Anu saivat toisensa. Vihkimisessä 
käytetyt vaatteet olivat lainavaatteita. Hääkuva 
otettiin, muttei sitä koskaan näytelty eikä laitettu 
esille, koska Olavilla oli päällään aivan liian 
suuri paita. Nuorenparin ainoa lapsi Tarja syntyi 
syyskuussa 1958.

Kaiken se kestää
Tarja pohtii vanhempiensa 

elämää: ”En tiedä, olenko vää-
rässä, mutta näin jälkeenpäin 
lapsen näkökulmasta katsot-
tuna vain suuri rakkaus on 
voinut pitää Anun ja Olavin 
yhdessä heidän maanpäällisen 
elämänsä ajan.”

Rakkaus ja usko evanke-
liumiin olivat Anun ja Olavin 
elämän kaksi punaista lankaa, 
joilla he sitoivat yhteen niin 
elämänsä ilot ja surut kuin 
myös onnettomuudet, kivut  

ja vaivat. Jobin tavoin he sai-
vat kokea kovia koettelemuk-
sia. He saivat voimaa niiden 
kantamiseen luottamalla 
Herraan ja todistukseensa 
Kristuksesta. He toteuttivat 
aivan kirjaimellisesti käskyä 
”Rakastakaa ja palvelkaa toi-
sianne” (Gal. 5:13). Siitä todis-
taa heidän koko elämänsä.

Anu ja Olavi olivat olleet 
naimisissa kolmisen vuotta, kun eräänä päivänä 
kevättalvella 1961 Anulle soitettiin. Minne, siitä ei 
ole tietoa, mutta tuon puhelun aikana Anu pyör-
tyi. Olavi oli joutunut liukkaalla kelillä pahaan 
liikenneonnettomuuteen ja saanut vakavia vam-
moja. Olavi oli kiidätetty Kuopion keskussairaa-
laan, jonne Anua pyydettiin tulemaan pikaisesti, 
jotta hän ennättäisi nähdä Olavin vielä elossa. Jär-
kyttynyt Anu aloitti lähtövalmistelut välittömästi, 
mutta ehti kuitenkin kuulemaan Olavin vähäpu-
heisen äidin sanat: ”Mormonit siunaavat sairaita.”

Viesti Olavin onnettomuudesta tavoitti Kuo-
piossa lähetystyössä olleet lähetyssaarnaajat. 
He lähtivät oitis sairaalaan Olavia katsomaan. 
Olavi ei ollut huoneessaan yksin, vaan hänen 
vuoteensa vieressä istui Anu. Pyhitettyä öljyä 
käyttäen veljet antoivat Olaville siunauksen. 
Sen tehtyään he kääntyivät Anun puoleen ja 
kysyivät, voisivatko he tulla käymään Anun 
luona Joensuussa. Tähän Anu vastasi: ”Sopiihan 
se, mutta uskontoani en vaihda.” Vierailukutsu 
miellytti lähetyssaarnaajia. Se sopi heille oikein 
hyvin, ja he kävivät sittemmin Anun luona 
monta kertaa. Muutaman kuukauden kuluttua 
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Anu pyörsi sanansa entisessä 
uskonnossa pysymisestään 
ja oli valmis ottamaan vas-
taan palautetun evankeliu-
min. Hänet kastettiin kesä-
kuussa1961 Joensuussa.

Kuinka kävi Olavin? Hän 
jäi eloon mutta sai neliraaja-
halvauksen. Istumaan hän 
kuitenkin pystyi. Vain hänen 
olka-  ja kyynärpäänivelensä 
toimivat jotenkin. Hänen niskansa oli murtunut 
neljännen ja viidennen nikaman välistä.

Pyhitetyllä öljyllä suoritettu voitelu ja siunaus 
paransivat Olavin hengellisesti. Vaikka Olavi oli 
sairaalahoidossa vuoden päivät onnettomuu-
den jälkeen, niin se ei estänyt häntä menemästä 
kasteen vesiin. Hänet kastettiin kahden veljen 
avustamana 28. joulukuuta 1961 Joensuussa, noin 
puoli vuotta vaimonsa jälkeen. Perheen tytär Tarja 
kastettiin vuonna 1966 hänen täytettyään kahdek-
san vuotta. Hänestä tuli kolmannen polven myö-
hempien aikojen pyhä.

Vaikeuksien kautta voittoon
Anu ja Olavi ennättivät olla avioliitossa 

21 vuotta, joista Olavi oli pyörätuolissa 18 
vuotta. Hän kuoli leikkauksen jälkiseurauksiin 
40- vuotiaana.

Kuinka ihmeessä Anu ja Olavi selvisivät 
arkielämän haasteista aikana, jolloin vammaisten 
liikkumisesta ei juuri kannettu huolta eikä ollut 
kunnollisia kuntoutus-  ja tukipalveluita? Tuohon 
aikaan ei ollut edes luiskia pyörätuolia käyttäville. 
Katukäytävien reunakivet, kynnykset ja portaat 

oli ylitettävä keinotellen tai pyörätuolia kantaen. 
Ei ollut apuvälineitä vuoteeseen siirtämiseen tai 
kylvettämiseen. Jotakin sellaista alkoi tulla vasta 
Olavin elämän loppuvuosina. Ennen niitä ainoat 
apuvälineet olivat Anun ja Esterin kädet.

Ennen onnettomuutta Anu, Olavi, Tarja ja 
Ester asuivat mummon pienessä mökissä, mutta 
halvaantuneen Olavin hoitaminen siellä kävi 
mahdottomaksi. Mökissä ei näet ollut edes vesi-
johtoa, ja kannettu vesi oli lämmitettävä liedellä, 
mökki puilla.

Joensuun kaupungin keskustaan Koulu-
kadulle valmistui uusi kerrostalo, johon perhe 
pääsi muuttamaan. He vuokrasivat makuu-
alkovilla varustetun yksiön. Se oli merkittävä 
parannus aikaisempaan asumismuotoon 
verrattuna.

Asumiseen ja elämiseen tarvittiin rahaa. 
Olavin työtuloja ei enää saatu. Perheen toimeen-
tulo siirtyi Anun vastuulle, mutta hänellä ei ollut 

minkäänlaista ammattikou-
lutusta. Vastuuntuntoisena 
naisena Anu teki suunnitel-
man. Hän meni hierojakou-
lutukseen Lahteen melkein 
heti Olavin kotiuduttua 
sairaalasta.

Tarja kertoo: ”Viikot 
olimme kotona kolmisin 
mummo, minä ja isä. Äiti tuli 
viikonlopuiksi kotiin. Kuu-
den kuukauden koulutusaika 
kului nopeasti. Heti kurssin 
päätyttyä äitini aloitti työnsä 
ammattihierojana. Hän hieroi 
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asiakkaitaan yksiömme alkovissa. Se oli alku 
myöhemmin perustettavalle omalle yritykselle. 
Näin me pääsimme alkuun. Äiti teki työnsä 
kotona ja siinä samalla hoiti isän ja minut. 
Ester- mummo auttoi kaikessa mahdollisessa.”

Entä kodin ulkopuolella liikkuminen? 
”Kävimme sunnuntaisin kirkossa kahdessa 
eri kokouksessa, joista toinen pidettiin aamu-  
ja toinen iltapäivällä. Ne pidettiin Joensuun 
uudessa, vuonna 1961 valmistuneessa kappe-
lissa. Meiltä oli sinne matkaa noin puoli kilo-
metriä. Menimme kirkkoon kävellen isää pyö-
rätuolissa työntäen. Mutta ennen kuin olimme 
päässeet kirkkoon saakka, äitini oli nostanut 
isän ensin sängystä pyörätuoliin, pukenut, 
syöttänyt ja työntänyt kappelille. Esteenä oli 
vielä kappelin kahdeksan porrasta, jotka oli 
selvitettävä usein yksin. Vammautumisensa 
alkuaikoina isä oli kevyt, joten tuo kaikki 
onnistui silloin paremmin kuin myöhempinä 
vuosina, jolloin isäni painoi 70 kiloa. Tosin 
helpotusta oli tulossa.

Mielessäni on eräs kaunis kesäinen päivä,  
jolloin äiti ajoi isä kyydissään Koulukadun 
kerrostalon pihaan Neckar- merkkisellä autolla, 
jonka isä ja äiti olivat ostaneet. Tuo vuosi oli 
1965. Auto tiesi muutosta elämäämme.

Siitä oli apua kirkkoon mentäessä, vaikkei 
se isän nostamisten määrää vähentänytkään. 
Muistan, kuinka äiti kaappasi isän autosta 
syliinsä ja kantoi hänet portaat ylös kappelin 
käytävän päähän pyörätuoliin istumaan ja kotiin 
lähdettäessä pyörätuolista autoon. Sama toistui 
iltakirkon yhteydessä. Toki seurakunnan veljet 
ehättivät äitiä auttamaan.” ◼

L Ä H E T Y S T Y Ö N  A L O I T T A N E I T A
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Hanna- Martta 
Lampinen Turun 
1. seurakunnasta 
palveli kokoaikaisessa 
lähetystyössä 
Temppeliaukion 
lähetyskentällä 
Utahissa 
Yhdysvalloissa.

Tanya Lammintaus 
Tampereen 2. 
seurakunnasta 
aloitti tammikuussa 
2015 kokoaikaisen 
lähetystyön 
Lontoon eteläisellä 
lähetyskentällä 
Englannissa.

Matti Ahola Tampereen 
2. seurakunnasta 
aloitti tammikuussa 
2015 kokoaikaisen 
lähetystyön Rochesterin 
lähetyskentällä New 
Yorkissa Yhdysvalloissa.


