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Herra auttaa vain niitä, jotka ovat 
halukkaita auttamaan itseään. Hän 
odottaa lastensa olevan omavaraisia 
siinä määrin kuin voivat.” 3

Eräs henkilö, joka hiljattain suoritti 
omavaraisuuskurssin, kertoo omasta 
uskon ja toiminnan matkastaan:

”Aloin toteuttaa käytännössä kaik-
kea, mitä opin, muun muassa käyttää 
aikaani viisaasti. Nyt tunnen, että olen 
tärkeä yksilönä ja kykenen tekemään 
asioita, joita en olisi koskaan aiemmin 
kuvitellut osaavani. 

Luen pyhiä kirjoituksia ja rukoilen 
koko sydämestäni joka päivä – tiedän, 
että olen tärkeä taivaalliselle Isälleni. 
Minulle alkoi tapahtua asioita, joita en 
olisi koskaan osannut kuvitella. Se oli 
uskomatonta. Oli aivan kuin joku olisi 
työnhaussani ohjannut askeliani. Minulla 
ei ollut vaikeuksia kielen kanssa.

Kun esittelin itseni eräälle naiselle, 
joka etsi lapsenvahtia tyttärelleen, niin 
heti kun astuin ovesta sisään, tuo pieni 
tyttö tuli halaamaan ja suukottamaan 
minua. Hän pysyi vieressäni koko 
haastattelun ajan, ja tästä syystä sain 
työn. Perheen aviomies auttaa meitä 
nyt löytämään työtä pojalleni.

Sen jälkeen eräs toinenkin on 
tarjonnut meille työtä. Eräs kirkon 
sisar auttoi minua löytämään asunnon. 
Ensimmäistä kertaa elämässäni teen 
asioita, jotka eivät ole koskaan ennen 
olleet mahdollisia omalla kohdallani.” 4

Kun kehitymme ajallisessa omava-
raisuudessa, me pidämme yllä hyvää 
terveyttä liikkumalla säännöllisesti, 
syömällä ravitsevasti ja huolehti-
malla hyvästä henkilökohtaisesta 

KOTIMAANSIVUT

 Keväisin meillä on etuoikeus juhlia 
pääsiäistä, kun pohjoisella pallon-

puoliskolla talven kuuraisen käden 
ote on hellittänyt ja ilmassa on kevään 
lämpöä. Se on kaikkialla uudestisynty-
misen ja uuden elämän alun aikaa.

Kutsumme teitä jälleen kerran 
tulemaan hengellisesti ja ajallisesti 
omavaraisiksi. Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumissa hengellinen ja ajalli-
nen omavaraisuus sisältyvät toisiinsa.

”Omavaraisuus on kyky, sitoumus 
ja pyrkimys huolehtia omista ja per-
heen hengellisistä ja ajallisista elämän 
perustarpeista. Kun jäsenistä tulee 
omavaraisia, he kykenevät paremmin 
myös palvelemaan muita ja pitämään 
heistä huolta.

Kirkon jäsenet ovat vastuussa 
omasta hengellisestä ja ajallisesta 
hyvinvoinnistaan. Koska heitä on siu-
nattu tahdonvapauden lahjalla, heillä 
on etuoikeus ja velvollisuus päättää 
asioistaan, ratkaista ongelmansa ja 
pyrkiä tulemaan omavaraisiksi. Jäsenet 
tekevät niin Herran innoituksella ja 
omien kättensä työllä.” 1

Kuinka voin tulla ajallisesti 
omavaraiseksi?

Opi työn arvo ja siunaus
”Oivaltakaamme, että etuoikeus 

tehdä työtä on lahja, että voima tehdä 
työtä on siunaus, että rakkaus työhön 
on menestystä.” 2

Työn arvo elämässämme on tärkeä 
oppiessamme asioita, jotka tuovat kes-
tävää onnea ja kasvua. Vartuin isossa 
perheessä, jota kasvatettiin työn peri-
aatteen pohjalta. Muokkasimme maata 

kylvöjä varten, kylvimme siemenet, 
kastelimme ja kitkimme päivittäin 
läpi kasvukauden, korjasimme satoa 
ja sitten säilöimme sitä purkittamalla 
tai pakastamalla. Ja nämä olivat vasta 
kesäkauden töitä.

Uskolliset vanhempani olivat aina 
paikalla kannustamassa, opettamassa 
ja työskentelemässä meidän rinnal-
lamme. He eivät koskaan pyytäneet 
meitä tekemään mitään sellaista, mitä 
he itse eivät olisi halunneet tehdä. 
Perheessä työn siunauksiin sisältyivät 
luovan ponnistelemisen ja ”hyvin 
tehdyn työn” viehätys, silloin ja tule-
vaisuudessa tarvittavien hyödyllisten 
taitojen hankkiminen, muiden palve-
leminen, työhön liittyvien odotusten 
ja siinä suoriutumisen ymmärtäminen 
sekä itsekurin oppiminen.

Koulutusmahdollisuuksien hyödyt
Ennen esikouluun menoa meiltä 

odotettiin, että opimme solmimaan 
kengännauhamme, tunsimme kellon, 
osasimme ulkoa osoitteemme ja puhe-
linnumeromme sekä harjoittelimme 
kulkemaan koulumatkan kävellen. 
Läpi kouluvuosien meitä kehotettiin 
aina tekemään koulussa parhaamme 
ja vanhempamme odottivat meidän 
aina yltävän parhaimpaamme. Me 
opimme koko ajan.

Usko edeltää ihmettä
”Herra kyllä auttaa, kun kään-

nymme Hänen puoleensa hädän 
hetkellä, varsinkin kun olemme sitou-
tuneet tekemään Hänen työtään ja 
noudatamme Hänen tahtoaan. Mutta 

Tulkaa ajallisesti omavaraisiksi
Vanhin Timothy J. Dyches, Yhdysvallat
toinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa

Vanhin  
Timothy J. Dyches
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hygieniasta. Me elämme varojemme 
mukaan ja säästämme rahaa välttäen 
velkaa. Ne, jotka ovat omavaraisia, 
paastoavat ja lahjoittavat iloiten run-
saan paastouhrin.

Tie täydellisyyteen edellyttää sitä, 
että elää evankeliumin mukaan joka 
ainoa päivä. Silloin ajallisesti omava-
raiseksi pyrkimisessä hyödynnetään 

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
kaikkia periaatteita. Rukoilen, että 
tulevina kuukausina ja vuosina me 
kaikki voimme tehdä niin. ◼
VIITTEET
 1. Käsikirja 2, 6.1.1.
 2. David O. McKay, Pathways to Happiness, 

1957, s. 381.
 3. Ks. vanhin L. Tom Perry, ”Itseluottamus”, 

Valkeus, tammikuu 1992, s. 75.
 4. Ks. myös OL 60:13; 130:20–21.

Marjaniemen seurakuntakeskuksen 
valmistuttua 1979 Holopaiset muutti-
vat sieltä vanhimman lapsensa kanssa 
Göteborgiin, missä Pekka työskenteli 
seitsemän vuotta johtavan piispakun-
nan aluetoimistossa jäsen-  ja tilasto- 
osastolla. Perhe palasi viiden lapsensa 
kera takaisin Suomeen, kun Pekka 
siirtyi johtamaan kirkon käännös-
toimistoa Helsingissä vuonna 1986.

Veli Holopainen oli jo 1970-luvulta 
lähtien opiskellut it- alaa itsenäisesti. 
Niinpä perheen muutettua Keski- 
Suomeen Lievestuoreelle hän perusti 
yrityksen lankonsa Esa Virkamäen 
kanssa toimien alan kouluttajana 
ja konsulttina. Työt vaativat paljon 
matkustamista, ja lopulta seurasikin 
päätös muuttaa Helsinkiin, minne 
työt hänet jo 15 vuoden ajan olivat 
miltei viikoittain vieneet. Ja minne 
suurin osa nyt kuudesta lapsestakin 
oli asettunut.

Veli Holopainen toimii  
edelleen it- alalla atk- ohjelmien 
laadunvarmistustehtävissä.

Ympyrä sulkeutui, kun vuonna 
2009, siis tasan 30 vuotta myöhem-
min Ruotsiin muutosta, Pekka ja Tarja 
muuttivat jälleen Marjaniemen seura-
kunnan alueelle, nyt nuorimman 
lapsensa kanssa.

”Meiltä taisi jäädä työ kesken täällä”, 
he tuumivat.

Veli Holopainen on palvellut näinä 
vuosikymmeninä monissa kirkon 
tehtävissä:

Hän on ollut mm. seminaarinopet-
tajana ja Helsingin piirin kirjurina, 
Ruotsissa ollessaan hän toimi Göte-
borgin vaarnan toimisihteerinä sekä 
seurakunnan lähetystyönjohtajana.

Suomessa hän palveli mm. Hyvin-
kään seurakunnan johtajana, Tam-
pereen vaarnan Nuorten Miesten 
johtajana, pyhäkoulunopettajana sekä 
Marjaniemessä Alkeisyhdistyksen 

P A I K A L L I S I A  U U T I S I A

Helsingin ensimmäisen  
seurakunnan uusi piispakunta
Tarja Holopainen

Pekka Holopainen
Lähes seitsemän vuotta palvellut Hel-

singin 1. seurakunnan piispa Kimmo 
Koponen vapautettiin neuvonantajansa 
Antero Ollilan kanssa uusiin tehtäviin 
vuoden 2015 tammikuussa. Seurakun-
nan uuden piispakunnan muodostavat 
piispa Pekka Holopainen, ensimmäinen 
neuvonantaja Martti Sloan ja toinen 
neuvonantaja Niilo Kervinen.

Veli Holopainen syntyi Kuopiossa 
vuonna 1953. Hän tutustui kirkkoon 
koulutoverinsa Mark Sandbergin 
kautta. Markin isä, yhdysvaltalai-
nen Donald Sandberg, oli palvellut 
yhtenä ensimmäisistä lähetyssaarnaa-
jista sodan jälkeisessä Suomessa, ja 
1960-luvulla hänet oli kutsuttu valvo-
maan Kuopion kappelin rakentamista.

Perheen muutettua Helsinkiin 
Pekka liittyi veljensä kanssa kirkkoon 
15-vuotiaana Pohjois- Haagan (nykyi-
sin Helsinki 2.) seurakunnassa. Vaati 
vahvaa uskoa ja todistusta nuorelta 
pojalta lähteä yksin kirkkoon toisten 
jäädessä nukkumaan. Oman isänsä 
veli Holopainen oli menettänyt jo 

viisivuotiaana, joten hän on hyvin 
kiitollinen niistä hyvistä veljistä, jotka 
olivat hänelle suurena tukena ja isä-
hahmoina seurakunnassa.

Ruotsiin töihin muutettuaan veli 
Holopainen sai kutsun tulla lähe-
tystyöhön Suomeen. Hän palveli 
vuosina 1973– 1975 mm. Kajaanissa, 
Pietarsaaressa, Vaasassa, Tampe-
reella, Riihimäellä, Lahdessa ja 
Porvoossa.

Kajaanissa vanhin Mark Sandberg 
oli vanhin Holopaisen vyöhykkeen-
johtajana, ja näin entiset koulutoverit 
saivat palvella yhdessä Herran työssä.

Tänä vuonna veli Holopainen on 
saanut ilon tavata tutkija-aikaisen 
opettajansa Sullivan Richardsonin, joka 
vaimonsa kanssa palvelee lähetys-
työssä Suomessa, sekä myös Lahden 
aikaisen lähetystyötoverinsa, nykyisen 
lähetysjohtaja Wayne T. Watsonin.

Lähetystyön ja armeijan jälkeen 
veli Holopainen vihittiin lähetystyöstä 
vapautuneen Tarjan (o.s. Honkonen) 
kanssa. Heidän avioliittonsa sinetöitiin 
Sveitsin temppelissä.



 H u h t i k u u  2 0 1 6  K3

KO
TIM

A
A

N
SIVUT 

opettajana ja viimeksi Helsingin vaar-
nan talouskirjurina.

Jyväskylässä veli Holopainen toimi 
ensin piispakunnassa Risto Kurran 
neuvonantajana sekä piispana seitse-
män vuoden ajan.

Niinpä kutsu palvella jälleen piis-
pana tuli suurena yllätyksenä, mutta 
”kuten jokainen kutsu kirkossa, on 
tämäkin jälleen yksi tilaisuus olla 
mukana Herran työssä. Olemme 
Tarjan kanssa kiitollisia tästä etuoikeu-
desta palvella Helsingin 1. seurakun-
nassa”, piispa Holopainen sanoo.

Hän uskoo, että tasapaino elämässä 
on äärimmäisen tärkeää ja että evan-
keliumi on onnellisuuden perusta 
nyt ja iankaikkisuuksissa. Holopaiset 
kokoontuvat lapsineen ja lapsenlapsi-
neen usein pitämään hauskaa yhdessä.

Martti R. T. Sloan
Martti R. T. Sloan, joka on ensim-

mäinen neuvonantaja piispakunnassa, 
syntyi vuonna 1970 Bostonissa Massa-
chusettsissa Yhdysvalloissa.

Hänen äitinsä on Mimmu Hartiala 
Helsingistä ja isänsä James Sloan 
Ohiosta. He tapasivat Bostonissa ja 
perustivat perheensä siellä, mutta muut-
tivat Tampereelle kuusi vuotta sitten.

Martti on viidestä lapsesta vanhin. 
Sisaruksista neljä on asunut Suomessa 
jo ennen kuin vanhemmat seurasi-
vat perässä. Kaksi siskoa asuu nyt 
Oulussa ja yksi veli Helsingissä, ja 

vain yksi veli on jäänyt Martin sanojen 
mukaan ”rapakon taakse”.

Martti kertoo perheensä asuneen 
Bostonin ulkopuolella maaseudulla, 
joten heillä oli 45 minuutin matka 
autolla kirkkoon. ”Teininä lähdin 
ajamaan viideltä aamulla, jotta ehtisin 
kuudelta alkavaan aamuseminaariin. 
Sitten oli kiire päästä taas kotiin, koska 
koulu alkoi 8.15. Kuuliaisuudella on 
oma voimansa”, toteaa Martti.

Lähetystyössä vanhin Sloan palveli 
Suomessa vuosina 1990–1992 Kajaa-
nissa, Porissa, Marjaniemessä, Jyväsky-
lässä ja Lappeenrannassa.

Veli Sloan on suorittanut kandidaatin 
tutkinnon Carnegie Mellon yliopistossa 
Pittsburghissa Pennsylvaniassa sekä 
maisterin tutkinnon Helsingin yliopis-
tossa. Hän on toiminut noin 16 vuotta 
Kulosaaren yhteiskoulussa lukion ja 
yläkoulun fysiikan opettajana.

Kirkon tehtävissä veli Sloan on 
palvellut mm. Neitsytpolulla vanhin-
ten koorumin johtajana, Marjanie-
messä lähetystyönjohtajana, Nuorten 
Miesten johtajana, pyhäkoulun ja 
Alkeisyhdistyksen opettajana sekä 
piispakunnassa Timo Salmisen 
neuvonantajana.

Lähetystyön jälkeen veli Sloan solmi 
avioliiton lähetystyöstä palanneen Hele-
nan (o.s. Heikkilä) kanssa Washington 
D.C:n temppelissä. Hän kertoo:

”Helenan kanssa meillä on 6 lasta 
vauvasta 18-vuotiaaseen asti. Olen 

kiitollinen heidän tuestaan ja huu-
moristaan.” Suuren perheen kanssa 
touhuamisen lisäksi veli Sloan ker-
too pitävänsä myös lautapeleistä ja 
lukemisesta.

Uudesta tehtävästään veli Sloan 
toteaa pilke silmäkulmassa: ”On iha-
naa, kun neuvonantajan tehtävä on niin 
selkeä. Piispa delegoi kaiken byrok-
ratian meille, joten hänelle jää sitten 
aikaa keskittyä siihen, mihin hänellä 
on avaimet. Piispakunnan tavoitteena 
on etsiä Herran tahtoa ja toteuttaa sitä”, 
hän tiivistää lopuksi.

Niilo Kervinen
Piispakunnan toinen neuvonantaja 

Niilo Valtteri Kervinen syntyi Rovanie-
mellä vuonna 1989 rovaniemeläisen 
Ville Kervisen ja porilaisen Leenan 
(o.s. Hannula) perheeseen.

Niilo kertoo, että hänen vanhem-
pansa asuivat naimisiin mentyään Hel-
singissä Marjaniemen alueella, jossa 
he saivat ensimmäiset kaksi tytärtä – 
hänen isosiskonsa.

Niilo jatkaa: ”Perheeni muutti 
ennen syntymääni Rovaniemelle, jossa 
kasvoin ja sain vielä pikkusiskonkin. 
Asuin Rovaniemellä siihen asti kunnes 
löysin oman vaimoni täältä Helsingistä 
ja muutin hänen perässään.”

Lähetystyössä vanhin Kervinen pal-
veli Japanin Nagoyan lähetyskentällä 
vuosina 2010– 2012.

Veli Kervinen on opiskellut Lapin 
yliopistossa kasvatustieteitä. Hiljattain 
hän suoritti Helsingin avoimessa yli-
opistossa sosiaalipsykologiasta pitkän 
sivuaineen ja opiskelee tällä hetkellä 
matkailualaa.

Hän käykin Japanissa matkan-
johtajan ominaisuudessa 1–4 kertaa 
vuodessa.

Opiskelun ohella hän toimii Hel-
singissä japanin ja englannin kielen 
tulkkina ja myös kääntäjänä.

Martti Sloan, Pekka  
Holopainen ja Niilo Kervinen
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Harrastuksikseen veli Kervinen 
mainitsee japanin kielen opiskelun, 
piirtämisen ja urheilun.

Kirkon tehtävissä hän on palvellut 
Rovaniemellä seurakunnan lähetys-
työnjohtajana ja Marjaniemessä pyhä-
koulun johtajana, missä tehtävässä hän 
oli hyvin pidetty sydämellisyytensä 
ja huomaavaisen asenteensa vuoksi. 
Monet ovat kutsuneet häntä seurakun-
nassa isänsä Villen nimellä, ja onpa 
häntä mainittu myös Kervisten lähettä-
mäksi lahjaksi seurakunnalle.

Veli Kervinen vihittiin avioliittoon 
lähetystyöstä palanneen Anninan (o.s. 
Määttä) kanssa Helsingin temppelissä 
pari vuotta sitten.

”Kauniin vaimoni lisäksi meillä 
on menevä, vuoden vanha Luka- 
poika. Kaksi kissaakin mahtuu 
perheeseemme.”

Uudesta tehtävästään veli Kervi-
nen toteaa: ”Tahdon vain palvella ja 
tehdä tehtäväni siinä, mihin minut 
on kutsuttu.”

Jos teemme hieman yhteenvetoa 
uudesta piispakunnastamme, niin jokai-
nen heistä on palvellut lähetystyössä, 
solminut avioliittonsa temppelissä kotiin 
palanneen lähetyssaarnaajasisaren 
kanssa, ja jokaisella on ollut jonkinlai-
nen sidos jo aiemmin Marjaniemen seu-
rakuntaan. Tästä onkin siis hyvä jatkaa 
Herran työtä täällä Itä- Helsingissä. ◼

Turun toisen seurakunnan  
uusi piispakunta
Susanne Hiltunen

Piispa Hyssälä ja veli Metsä- Tokila 
ovat kasvaneet Turussa, veli Matilai-
nen puolestaan on syntynyt Vantaalla 
mutta asunut kasvuvuosinaan pitkään 
Kuopiossa.

Herra tietää paremmin
Piispa Hyssälä on ollut aktiivinen 

kirkon jäsen lapsesta alkaen. Hän on 
käynyt kirkossa äitinsä mukana pienestä 
pitäen. Lähetystyössä veli Hyssälä palveli 
aikanaan Albaniassa vuosina 2000– 2002.

Kirkossa piispa Hyssälä on palvellut 
mm. seurakunnan ja vaarnan Nuorissa 
Miehissä sekä Tampereen vaarnan 
korkeassa neuvostossa.

Palvelualttiudesta piispa sai konkreet-
tisen oppitunnin jo lähetystyössään: ”Oli 
paastosunnuntai ja kotoa lähtiessämme 
totesin toverilleni, että tänään en aio 
tehdä kirkossa mitään. Aion vain istua 

ja kuunnella ja nauttia. Toiveeni ei 
toteutunut. Sain johtaa sakramenttiko-
kouksen, lausua ensimmäisenä todis-
tukseni, opettaa pyhäkoulussa sekä 
pappeuskokouksessa. Siitä lähtien 
olen pyrkinyt välttämään sanomasta 
Herralle, että tätä en ainakaan tee. 
Herra tietää paremmin.”

Parannus hengellisenä mittarina
Perheensä kautta piispa Hyssälä 

kokee, että hän on saanut oppia monia 
evankeliumin periaatteita sekä erityisesti 
oppinut näkemään omat heikkoutensa: 
”Toivottavasti olen myös voinut kasvaa 
paremmaksi. Muistan erään johtavan 
auktoriteettimme kerran sanoneen, 
että henkilön hengellisyyden mitta-
rina yksi parhaimmista on se, kuinka 
nopeasti hän tekee parannuksen. Tätä 
voisin pitää myös oman hengellisyyteni 
mittarina.”

Tällä hetkellä eräs piispa Hyssälälle 
tärkeä pyhien kirjoitusten kohta on 
OL 58:42: ”Katso, se, joka on tehnyt 
parannuksen synneistään, se saa 
anteeksi, enkä minä, Herra, muista 
niitä enää.” 

Turun 2. seurakunnan  
piispakunta puolisoineen

Toukokuussa 2015 vaihtui Turun 2. 
seurakunnan piispakunta. Seura-

kunnan uudeksi piispaksi erotettiin 
veli Pirkka Hyssälä, ensimmäiseksi 
neuvonantajaksi veli Timo Metsä- 
Tokila ja toiseksi neuvonantajaksi 
veli Tero Matilainen.

Piispa Hyssälän perheeseen kuu-
luvat vaimo Suvi Hyssälä ja viisi lasta: 
Pietari, 9, Veina, 7, Eena, 5, Naimi, 3, 
ja alle vuoden ikäinen Leevi.

Veli Metsä- Tokilan kotona asuu 
Kaisu- vaimon lisäksi perheen iltatähti, 
1- vuotias Selma. Pariskunnan muista 
lapsista kaksi poikaa palvelee parhail-
laan lähetystyössä Englannissa ja neljä 
muuta lasta elää jo toisaalla.

Veli Matilaisen perheessä puoles-
taan on vaimo Eeva ja kolme lasta. 
Kuopus Albert on esikoululainen, ja 
Aida sekä Emil käyvät alakoulua.
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Piispa Hyssälä jatkaa: ”Mikä on 
ainut synti, jota ei voi saada anteeksi? 
Se josta ei tee parannusta. Anteeksi-
antamaton synti on viattoman veren 
vuodattaminen. Kristus oli ainut 
viaton, ja Hänen vertaan me vuo-
datamme, jos me jätämme jostain 
synnistämme parannuksen teke-
mättä. Me sanomme: ristiinnaulitse, 
en tarvitse Häntä tässä asiassa. Mikä 
suurenmoinen lahja meille onkaan 
annettu!”

Piispan kastaja
Veli Metsä- Tokila on käynyt kir-

kossa äitinsä ja isoveljensä kanssa 
pikkupojasta lähtien, mutta sai isäl-
tään luvan mennä kasteelle vasta 
18- vuotiaana vuonna 1986.

Nopeasti oman kasteen jälkeen 
edessä oli tärkeä pappeusteh-
tävä, sillä hän sai kastaa tuolloin 
8- vuotiaan Pirkka Hyssälän eli nykyi-
sen piispansa.

Vuosina 1988– 1990 veli 
Metsä- Tokila palveli lähetys-
työssä Raleighin lähetyskentällä 
Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa.

Ennen nykyistä kutsumustaan veli 
Metsä- Tokila palveli vaarnan kor-
keassa neuvostossa ja Alkeisyhdis-
tyksen opettajana. Vuosien varrella 
hänellä on ehtinyt olla myös lukuisia 
muita palvelutehtäviä kirkossa.

Oikeilla jäljillä
Veli Matilainen syntyi kirkon per-

heeseen, meni kasteelle 8- vuotiaana 
ja palveli vuosina 2000– 2002 Wel-
lingtonin lähetyskentällä Uudessa-
Seelannissa. Kaksi vuotta Uudessa- 
Seelannissa oli ainutlaatuinen ja hieno 
kokemus.

Ennen nykyistä tehtäväänsä veli Mati-
lainen palveli seurakunnan vanhinten 
koorumin johtajana. Kuuluessaan aiem-
min Haagan seurakuntaan Helsingissä 
hän toimi Nuorten Miesten johtajana. 
Hän kertoo: ”Oli hienoa tehdä töitä nuor-
ten parissa, suunnitella toimintoja sekä 
tehdä töitä hyvän johtokunnan kanssa. 
Jos siitä työstä on ollut jollekin nuorelle 
miehelle jotakin apua, olen iloinen.”

Veli Matilainen kokee, että seura-
kunnassa ollaan oikeilla jäljillä, mikäli 
ihmisten on mukava tulla seurakuntaan 
ja he tuntevat olonsa siellä kotoisaksi. 
”Lempikohtani pyhissä kirjoituksissa on 
Gal. 6:9. Joskus meistä voi tuntua siltä, 
että tekemämme työ etenee hitaasti tai 
elämässämme on paljon haasteita. Jos 
emme luovuta ja yritämme tehdä hyvää 
toisillemme, se kantaa jossakin vaiheessa 
hedelmää”, veli Matilainen sanoo ◼

Timo Metsä- Tokila, Pirkka  
Hyssälä ja Tero Matilainen

Uusi Helsingin temppelin johtaja kutsuttu
Emilia Åman
Kääntänyt Susanne Hiltunen

 Seppo ja Kirsti Syvänen Göteborgin 
Utbyn seurakunnasta Göteborgin 

vaarnasta on kutsuttu palvelemaan 
marraskuusta 2015 lähtien Helsingin 
temppelin johtajana ja emäntänä.

Temppelinjohtajan 1. neuvonanta-
jana toimii Matti Kuosmanen Haagan 
seurakunnasta ja 2. neuvonantajana 
Seppo Grönlund Rauman seurakun-
nasta. Temppelinemännän apulaisina 
toimivat edellisten puolisot Marja-
Leena Kuosmanen ja Outi Grönlund.

Kutsu tehtävään
Syväset saivat toukokuun alussa 

puhelinvastaajaansa yhteydenotto-
pyynnön presidentti Dieter F. 
Uchtdorfin sihteeriltä. Paria päivää 

myöhemmin järjestyi videopuhelu 
presidentti Uchtdorfin kanssa. 
Presidentti Uchtdorf tiesi perheen 
asuvan Göteborgissa, joten hän 
kertoi laskeutuneensa Lufthansan 
lentäjänä useita kertoja Torslandan 
kentälle. Hän muisti hyvin, että 
kenttä oli haastava ja kiitorata lyhyt.

Seppo Syvänen totesi tuntevansa 
asian, koska hänkin on toiminut 
lentäjänä ja Torslanda oli vuosikausia 
hänen kotikenttänsä.

Lentomuistojen jälkeen presidentti 
Uchtdorf ilmoitti Herralta tulleesta 
kutsusta. Syväset saisivat palvella 
temppelinjohtajana ja -emäntänä Hel-
singin temppelissä kolme vuotta mar-
raskuusta 2015 alkaen. ”Luonnollisesti 
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kiitimme tehtävästä, mutta olimme 
melko sekaisin useita päiviä. Sitten 
ryhdyimme ajattelemaan tulevai-
suutta”, muistelee aviopari.

Kääntymys
Seppo Syvänen kastettiin 

9- vuotiaana vuonna 1958 Jyväskylässä, 
yhdessä vanhempiensa kanssa. Hän 
kertoo: 

”Lähetyssaarnaajat koputtivat ovel-
lemme, ja kutsuimme heidät opet-
tamaan perhettämme. Muutamien 
viikkojen kuluttua koko perheemme 
kastettiin. Uskoin aina, mitä lähetys-
saarnaajat kertoivat, ja sain todistuk-
sen jo lapsena.”

Ensimmäisen tehtävänsä veli Syvä-
nen sai 14- vuotiaana. Hänestä tuli 
seurakunnan säestäjä.

Anna- Kaarina Roto, nykyinen 
Helsingin temppelin emäntä, tutustutti 
sisar Syväsen evankeliumiin tämän 
ollessa 14- vuotias. He olivat koulussa 
samalla luokalla, ja keväällä 1960 
heistä tuli hyviä ystäviä.

”Anna-Kaarina Roto vei minut 
NVK:hon, silloiseen kirkon nuorten 
toimintaan. Sain todistuksen kirkosta 
helmikuussa 1962 ja halusin mennä 
kasteelle. Isäni ajatteli minun olevan 
aivan liian nuori niin elämää mullis-
tavaan päätökseen. Odotin muutamia 
vuosia kasteelle menoa, mutta olin silti 
jatkuvasti aktiivinen kirkossa”, kertoo 
sisar Syvänen.

Perhe on tärkeä
Seppo ja Kirsti Syvänen tapasivat 

vuonna 1972 suuressa konferens-
sissa Helsingissä. Vuotta myöhem-
min heidät vihittiin ensin Helsin-
gissä ja vuosi siitä heidät sinetöitiin 
ajaksi ja iankaikkisuudeksi Lontoon 
temppelissä.

Seppo oli asunut Ruotsissa vuodesta 
1964 lähtien, ja avioitumisen myötä 

myös Kirsti muutti Ruotsiin. He aloit-
tivat yhteiselämänsä Göteborgissa, 
missä ovat asuneet aina siitä lähtien.

Syväsillä on kolme lasta, tytär ja kaksi 
poikaa. Kaikki ovat aktiivisia kirkossa. 
Kullakin lapsella on myös itsellään yksi 
tytär ja kaksi poikaa, joten Syväsillä on 
9 lastenlasta. Perheelle on muodostunut 
suosittu tapa, että sunnuntaisin kirkon 
jälkeen koko suurperhe tapaa Syväsillä 
päivällisen merkeissä.

”Olemme paljon tekemisissä las-
temme ja lastenlastemme kanssa. He 
ovat suuri ilomme. Lapsemme ja evan-
keliumi ovat tärkeimpiä asioita elä-
mässämme”, he sanovat.

Palveleminen kirkossa
Sisar ja veli Syvänen ovat olleet 

aktiivisia kirkossa kaikki ne 42 vuotta, 
jotka he ovat olleet naimisissa ja 
kuuluneet Utbyn seurakuntaan Göte-
borgissa. Kumpikin on vuosien var-
rella palvellut useissa eri tehtävissä.

Veli Syvänen palveli lähetyssaar-
naajana Ruotsin lähetyskentällä 
vuosina 1970– 1971. Hänestä tuli 
seitsenkymmen vasta perustettuun 
Göteborgin vaarnaan vuonna 1977. 
Siitä lähtien hän on palvellut muun 
muassa kahdesti piirinjohtajana, 
piispana sekä viidesti korkean neu-
voston jäsenenä. Lisäksi hän on toi-
minut seminaarinopettajana.

Sisar Syvänen toimi vuosia Nuor-
ten Naisten johtajana ja pyhäkoulun-
opettajana Helsingissä. Göteborgin 
vaarnassa hän on palvellut vaarnan 
Alkeisyhdistyksen johtajana ja vaar-
nan Apuyhdistyksen neuvonanta-
jana. Seurakunnassa hän on palvel-
lut Nuorten Naisten johtajana sekä 
seminaarinopettajana.

Työelämä
Koko työelämänsä veli Syvänen 

toimi puolustusvoimissa upseerina. 

Hän toimi myös useiden vuosikym-
menten ajan aktiivisesti muutamien 
yhdistysten hallituksissa.

Eläköidyttyään 55- vuotiaana hän 
koki olevansa liian nuori jättääkseen 
työelämän taakseen. Viimeisten 10 vuo-
den aikana Seppo Syvänen on toiminut 
Göteborgin kaupungin uskottuna mie-
henä, esimerkiksi holhouksen alaiseksi 
julistettujen henkilöiden apuna.

Kirsti Syvänen on opiskellut arkeolo-
giaa, etnologiaa ja kansantiedettä Hel-
singin yliopistossa. Myöhemmin hän 
työskenteli amanuenssina Kansantie-
teen tutkimuskeskuksessa ja tutkimus-
assistenttina yliopistossa. Avioiduttuaan 
ja muutettuaan Ruotsiin sisar Syvänen 
kouluttautui peruskoulunopettajaksi 
Göteborgin yliopistossa. Hän työsken-
teli opettajana eläköitymiseensä asti.

Rakkaudesta temppelityöhön
Temppelityö on aina lämmittänyt 

Syvästen sydäntä, ja he ovat olleet 
temppelityöntekijöitä vuosikausia. 
Vuosina 2009– 2012 Syväset palve-
livat temppelin neuvonantajana ja 

Seppo ja Kirsti Syvänen
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apulaisena Tukholman temppelissä. 
Tuolloin etäisyys temppeliin oli sen 
verran lyhyt, että he pystyivät edelleen 
asumaan myös kotonaan, mutta nyt 
heidän on vuokrattava se.

”Tuntuu uhraukselta jättää koti, 
puutarha ja perhe. Mutta rakkau-
temme ansiosta evankeliumiin, temp-
peliin, kirkon jäseniin, perheeseemme 
ja toisiimme tunnemme itsemme 
valmiiksi palvelemaan ja odotamme 
uutta kolmivuotiskautta temppelissä”, 
toteavat Syväset.

”Palvelu kirkossa ei aina seuraa 
valmiita latuja. Herra kutsuu meitä, 
mihin haluaa. Näemme nyt, että meitä 
on jo eri tavoin valmistettu tähän 
kutsuun. Tuntuu melko erityiseltä, että 
palaamme synnyinmaahamme. Ennen 
kuin saimme kutsumme, olimme juuri 
lukeneet kirkon historiasta Suomessa. 
Se herätti meissä molemmissa hyviä 
muistoja ja rakkautta Herran Suo-
messa tekemää työtä kohtaan. Useat 
ihmiset ovat uhranneet paljon raken-
taakseen kirkkoa Suomessa, ja nyt on 
meidän vuoromme olla osa sitä työtä”, 
he sanovat.

Veli Syvänen on temppelisinetöijä, 
joka puhuu paitsi suomea ja ruotsia 
myös englantia, saksaa ja ranskaa. 
Helsingin temppelissä hän joutu-
nee lisäksi työskentelemään myös 
venäjäksi.

Lokakuun 2015 alussa Seppo ja 
Kirsti Syvänen matkustivat Salt Lake 
Cityyn koulutukseen ja erotettaviksi 
tehtäväänsä. Marraskuun 1. päivänä 
he aloittivat työnsä Helsingissä.

”Nykyinen temppelinjohtaja, veli 
Roto ja hänen puolisonsa ovat rak-
kaimpia ystäviämme, ja odotamme 
innolla jatkaaksemme heidän hyvää 
palvelustaan. Toivomme tapaa-
vamme temppelissä myös paljon 
Suomessa vierailevia ruotsalaisia”, 
toivovat Syväset. ◼

Kuopion uusittu seurakuntakeskus 
vihitty käyttöön
Alpo Matilainen

 Kuopion seurakunta on palannut 
vuoden kestäneeltä evakkomatkal-

taan nyt täysin remontoituun seura-
kuntakeskukseensa Siikaniemenkatu 
2:een. Väistötilat kappelin lähellä 
sijaitsevassa Savon ammatti-  ja aikuis-
opistossa olivat hyvät, mutta omat tilat 
ovat aina paremmat.

Kuopion kappeli valmistui tal-
koovoimin 50 vuotta sitten. Vuosien 
mittaan rakennuksessa ilmeni erilaisia 
ongelmia, ja lopulta osa tiloista joudut-
tiin sulkemaan terveyshaittojen vuoksi. 
Nyt Lujatalo Oy teki perusteellisen 
remontin, jossa vanhasta rakennuk-
sesta jäi jäljelle vain runkorakenteita.

Seurakuntakeskuksen vihki käyt-
töön lähetysjohtaja Wayne T. Watson 
sunnuntaina 1. marraskuuta 2015 
pidetyssä juhlavassa erityiskokouk-
sessa. Vihkimisrukouksessaan lähetys-
johtaja Watson kiitti taivaan Isää muun 
muassa Kuopion seurakunnan jäse-
nistä ja seurakuntakeskuksen raken-
tamiseen osallistuneista työntekijöistä. 
Hän pyhitti seurakuntakeskuksen tai-
vaan Isälle ja Hänen pojalleen Jeesuk-
selle Kristukselle, jotta Heidän työnsä 
voitaisiin panna täytäntöön Kuopiossa. 
Lopulta lähetysjohtaja vihki koko 
rakennuksen, sen eri tilat ja rakenteet 
ja rukoili taivaan Isän siunausta seu-
rakunnan johtokunnalle ja jäsenille. 
Henki oli läsnä kappelisalissa.

Jo ennen vihkimistä seurakunta 
toteutti useita tilaisuuksia, joissa kirk-
koomme kuulumattomat saattoivat 
tutustua paitsi seurakuntakeskukseen 
myös sen toimintoihin ja seurakunnan 
jäseniin. Tilaisuuksien koordinoinnista 
vastasivat Anne ja Wolfgang Ballweg. 

Lähes 1 000 kutsukorttia toimitettiin 
medialle, VIP-henkilöille, jäsenten 
sukulaisille, ystäville ja tutuille. Laaja 
infopaketti kirkosta ja seurakunnasta 
tehtiin. Jäsenet innostuivat tapah-
tumista, ja lopulta tulokset ylittivät 
kaikki ennakko- odotuksemme. Koulu-
tusta ja tukea tilaisuuksien toteuttami-
sessa antoi kirkkomme tiedotusjohtaja 
Risto Leppänen.

Jo rakennusvaiheessa seurakunta-
keskuksen uutuuttaan hohtava kupari- 
katto oli herättänyt huomiota YLE 
Savon toimituksessa, joka teki sittem-
min haastatteluohjelman kirkostamme 
radiolähetyksessään. Haastateltavana 
oli veli Antti Korhonen. Itse tapahtu-
maviikko alkoi lehdistötilaisuudella, 
johon ei tullut median edustajia mutta 
jota ennen paikallislehti Viikkosavo 
oli tehnyt myönteisen jutun remon-
tista, seurakuntakeskuksesta ja kirkos-
tamme haastattelemalla seurakunnan- 
johtaja Jukka Laitista ja hänen vai-
moaan Aijaa. VIP- tilaisuuteen tuli 
seitsemän vierailijaa. Kahtena päivänä 
järjestetty avoimien ovien tilaisuus oli 
menestys. Oppailla riitti työtä koko 
ajan. Opaskierroksilla lähetyssaarnaa-
jat ja apujärjestöjen edustajat kertoivat 
toiminnastaan. Vierailijat tutustuivat 
myös sukututkimuskeskukseen ja 
sen tarjoamiin palveluihin. Kierrokset 
päättyivät kulttuurisaliin, jossa tarjoi-
lun lomassa kaikilla oli tilaisuus tutus-
tua Mari Alakosken sydännäyttelyyn. 
Viikon kruunasi hengellisen musiikin 
konsertti, joka veti yleisöä kappelisalin 
täyteen.

Kaiken kaikkiaan seurakuntakes-
kukseen tutustui päivien aikana noin 
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100 kirkkoomme kuulumatonta hen-
kilöä. Parisenkymmentä Mormonin 
kirjaa ja muutakin kirkkomme mate-
riaalia jaettiin.

Tapahtumaviikon jälkeen Luja- 
yhtiöiden yrityslehti teki vielä jutun 
seurakuntakeskuksen saneerauksesta 
haastattelemalla veli Laitista ja käy-
mällä tutustumassa seurakuntakeskuk-
seen. Lisäksi remontin suunnitelleen 
Nylund Oy:n koko arkkitehtiosasto 
on ilmaissut halunsa tulla tutustumaan 
rakennukseen.

Tilaisuudet olivat siunaus Kuopion 
seurakunnalle. Herra palkitsi seura-
kuntalaisten työn. Kolmen kuukauden 
työn tuloksena syntyneet tilaisuudet 
yhdistivät seurakuntaa entisestään ja 
toivat hyvää henkeä, jonka tunsivat 
niin jäsenet kuin vierailijatkin. Anne 
Ballweg oli yllättynyt vierailijoiden 
myönteisestä asenteesta: ”Vieraat 
olivat vilpittömästi kiinnostuneita kir-
kosta. Alkeisyhdistyksen luokat saivat 
huomiota. Lasten opettaminen eri ikä-
ryhmissä tuntui kiinnostavalta. Sydän-
näyttelyn parissa ihmiset viipyivät 
pitkään. Se oli todella hyvä ja antoisa 
vetonaula. Sukututkimuskeskuksen 
tarjoamat maksuttomat palvelut herät-
tivät runsaasti kiinnostusta.” Keravan 
seurakuntaan kuuluva Mari Alakoski 
kertoo sydännäyttelystään: ”Näyttelyä 
katselleet ihastelivat näkemäänsä ja 
kokemaansa, sydänten aikaansaamaa 
rauhallista ja kunnioittavaa tunnel-
maa. Kiitos, kun saimme olla mukana 
kokemassa seurakuntanne hienoja 
hetkiä!” Järjestysmiehenä toiminut Ari 
Ruotsalainen kommentoi: ”Tarjoilu oli 
loistavaa. Yhteen hiileen puhallettiin. 
Vierailijat käyttäytyivät mallikkaasti.” 
Aija Laitinen toteaa: ”Oppaat olivat 
loistavia! Kuulin, että kaikki vierailijat 
lähtivät hymyssä suin ja positiivisina, 
vaikka osa oli tullut negatiivisin mielin 
katsomaan.” ◼

Leena ja Risto Kurra

Lähetystoimiston tilat Helsingin 
Neitsytpolulla kävivät parikymmentä 

vuotta sitten niin ahtaiksi, että toimis
toon kertynyt arkistoaineisto siirrettiin 
Hämeenlinnan seurakuntakeskukseen, 
jonka kellarikerroksessa oli paljon 
tyhjää tilaa. Tämä osoittautui kauko
näköiseksi ratkaisuksi, sillä siten syntyi 
epävirallinen kirkon arkisto, johon 
suuri osa suomalaisesta historiallisesti 
merkittävästä aineistosta voitiin kerätä. 
Muualla Euroopassa ei ollut mitään 
vastaavaa. Arkistonhoitajaksi nimitet
tiin sisar Pirkko Lahti.

Kaikki oli hyvin, kunnes Hämeen
linnan seurakuntakeskus joutui 
homeongelmien vuoksi käyttökieltoon 
ja toiminta siellä lopetettiin. Seurakun
nalle löytyi väliaikainen kokouspaikka 
kaupungin keskustasta, mutta minne 
arkisto siirrettäisiin? Monia vaihtoehtoja 
harkittiin, mutta sopivaa tilaa ei tahto
nut löytyä, ennen kuin lähetystoimisto 
muutti Espoon Leppävaaraan kesällä 
2015 ja vanha toimisto jäi osittain 
tyhjäksi. Vyöhykkeen kirkon historia 
 ohjaajat John G. ja Krystal Mills Frank
furtista kävivät katsastamassa paikan 
lokakuussa 2015, ja ikkunaremontin 
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jälkeen marraskuussa 2015 arkisto palasi 
sinne, mistä se oli alun perin lähtenytkin.

Arkisto toimii nyt kirkon historian 
osaston alaisuudessa, ja sisar Lahti hoitaa 
Suomen asiakirjojen säilytyskeskusta – 
kuten arkiston virallinen nimi kuuluu 
– edelleen mutta nyt kutsuttuna palvelu
lähetyssaarnaajana ja keskuksen johta
jana. Vieläkään Euroopassa ei ole kuin 
neljä sellaista arkistoa. Muut kolme sijait
sevat Saksassa, Espanjassa ja Englannissa.

Asiakirjojen säilytyskeskus on nyt 
valmis ottamaan vastaan kirkon histo
riaan liittyvää aineistoa niin yksiköiltä ja 
johtajilta kuin jäseniltäkin: asiakirjoja, 
äänitteitä, kuvamateriaalia, taidetta ja esi
neitä, jotka jäävät Suomeen. Sähköisessä 
muodossa oleva aineisto toimitetaan Kir
kon historian kirjastoon Salt Lake Cityyn.

Yhteystiedot:

Asiakirjojen säilytyskeskuksen johtaja
Pirkko Lahti

Puhelin: 041 443 7057
Sähköposti: pirkko.i.lahti@gmail.com

Euroopan vyöhykkeen kirkon  
historia - apulaisohjaajat Suomessa
Leena ja Risto Kurra

Puhelin 0440 541 712 ◼

Kuopion seurakuntakeskus

Asiakirjojen säilytyskeskus palasi juurilleen


