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on ainutlaatuisia yhteyksiä verhon 
molemmin puolin, ja kun käännämme 
sydämemme esivanhempiemme puo-
leen, niin maanpäällisen elämämme 
jokaista osa- aluetta siunataan. Me 
saavutamme nämä siunaukset vain, 
kun otamme yksinkertaisia askelia esi-
vanhempiemme löytämiseksi ja suori-
tamme pelastavia toimituksia heidän 
puolestaan temppelissä.

Tulette luultavasti hämmästymään 
siitä, mitä elämässänne tapahtuu, kun 
vastaatte näihin kolmeen kutsuun. 
Kun toimitte uskossa näillä kolmella 
yksinkertaisella tavalla, taivaallisen 
Isän suunnitelmasta tulee teidän koh-
dallanne todellisempi. Siitä todellakin 
tulee onnensuunnitelma.

Se, tunteeko ahdistusta vai rauhaa, 
on usein kiinni pienistä asioista, pie-
nistä askelista, jotka voivat helposti 
jäädä huomioimatta, koska ne näyttävät 
liian yksinkertaisilta ja liian tavanomai-
silta. Ottakaa näitä askelia tänä kesänä 
ja katsokaa, miten ne voivat auttaa 
teitä, perhettänne ja ystäviänne. ◼

KOTIMAANSIVUT

 Pienten korttien, joissa esitetään 
kolme kutsua toimia, tarkoituk-

sena on tuoda meitä ja ystäviämme 
lähemmäksi taivaallista Isää ja Vapah-
tajaamme. Isämme pelastussuunnitel-
maa lapsiaan varten nimitetään usein 
onnensuunnitelmaksi. Siitä käytetään 
tätä nimitystä hyvästä syystä. Ne, jotka 
saavat opetusta siitä ja sitten toimi-
vat oppimiensa asioiden pohjalta, 
tuntevat Pyhän Hengen siunauksia ja 
löytävät uutta onnea, joka on usein 
toisenlaista kuin mikään, mitä he ovat 
aiemmin kokeneet.

Ellette ole vielä vastanneet kutsuun 
tuoda ystävä mukaan, kenties näinä 
kesäkuukausina on hyvää aikaa pyytää 
jotakuta mukaan kävelylle, syömään 
tai tulemaan kirkkoon kuuntelemaan, 
kun sinä tai joku ystävä puhutte.

Jos haluaisitte olla omavaraisempia 
hengellisesti tai ajallisesti, voisitte tässä 
kuussa rukoilla määrätietoisemmin ja 
lukea Mormonin kirjaa vakaammin 
aikein. Ellette vielä ole säästäneet, 
koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. 

Laittakaa hieman rahaa säästöön joka 
viikko ja joka kuukausi, ja harjoitelkaa 
varojenne mukaan elämistä.

Jos tarvitsette apua ystävän mukaan 
tuomisessa sekä hengellisesti ja ajalli-
sesti omavaraiseksi tulemisessa, niin 
etsikää jonkun esivanhemman tiedot. 
Sukupolvien välillä jokaisen suvussa 

Tuovat meitä Hänen luokseen
Vanhin Patrick Kearon, Yhdistynyt kuningaskunta
Euroopan vyöhykkeen johtaja

Vanhin  
Patrick Kearon
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 Sanna Brandenburgin työharjoit-
telujakso Myöhempien Aikojen 

Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
EU-toimistossa Brysselissä Belgiassa 
on hiljattain päättynyt. Sanna on suo-
rittanut kandidaatintutkinnon valtiotie-
teissä sekä kansainvälisissä suhteissa ja 
organisaatioissa Leidenin yliopistossa 
Alankomaissa. Tämä nuori vasta val-
mistunut myöhempien aikojen pyhä 
hän koki työharjoittelun täydentävän 
hänen opintojaan ja antavan hänelle 
mahdollisuuden työskennellä tiiviisti 
kirkon jäsenten kanssa.

Voisitko kertoa hieman itsestäsi sekä 
siitä, miksi päätit hakea työharjoitteluun 
kirkon Euroopan unionin toimistoon?

Sanna: Opintojeni toisena vuonna 
sain tietää mahdollisuudesta hakea 
työharjoitteluun kirkon EU-toimistoon 
Brysseliin. Olin motivoitunut hakemaan 
paikkaa, koska saatoin opinnoissa oppi-
mani teoreettisen perustan lisäksi saada 
oleellista käytännön kokemusta. Olin 
myös innokas työskentelemään kirkolle. 
Saatuani kandidaatintutkintoni suori-
tettua tartuin mahdollisuuteen lähteä 
työharjoitteluun kirkon EU-toimiston.

Kuvailisitko hieman keskivertopäi-
vää toimistossa?

S: Tyypillinen työpäivä alkaa aamulla 
klo 9 ja päättyy yleensä noin klo 17. 
Olin mukana lukuisissa projekteissa. 
Minun piti usein tehdä töitä myös 
muuhun kuin normaaliin virka- aikaan. 

Maanantaisin aloitin työt aikaisemmin, 
koska minun piti valmistella esityslista 
työryhmämme palaveriin, käydä läpi 
Euroopan parlamentin kuluvan viikon 
asialista ja antaa työryhmälle perustie-
dot niistä komiteoiden kokouksista, 
joihin meidän olisi hyvä osallistua. 
Maanantaista torstaihin ohjelmassa 
oli pääosin Euroopan parlamentin 
komiteoiden kokouksia, ja jotkut työ-
ryhmästämme, minä mukaan lukien, 
osallistuivat niihin säännöllisesti.

Mainitsit olleesi mukana joissakin 
projekteissa. Voisitko kertoa niistä 
tarkemmin?

S: Toimin puheenjohtajana viikkopa-
lavereissamme. Se tarkoitti, että minun 
piti seurata sekä EU:n internetsivuja 
että joitakin EU:n ulkopuolisia inter-
netsivuja ja pyrkiä olemaan perillä 
ajankohtaisista poliittisista kysymyk-
sistä sekä oleellisista tapahtumista, 
joihin toimistomme voisi osallistua. 
Kyse oli pääasiassa asioista, jotka 
käsittelivät uskonnonvapautta. Palave-
rien puheenjohtajuuteen kuului myös 
asiaankuuluvien lähetystöjen ja komi-
teoiden kokousten silmällä pitäminen. 
Minun piti raportoida niistä.

Toinen mielenkiintoinen tehtävä oli 
tarkkailla tiettyä direktiiviluonnosta, 
jota toimistomme työsti. Minun piti 
seurata, ketkä Euroopan parlamentin 
jäsenet äänestivät sen puolesta ja ketkä 
sitä vastaan. Tämä hanke palautti 
mieleen taas kerran sen, kuinka suuri 

Euroopan parlamentti onkaan! Luet-
telo, jonka tein, antoi toimistolle käsi-
tyksen siitä, keihin europarlamentaa-
rikkoihin kannattaisi olla yhteydessä 
tiettyihin kysymyksiin liittyen.

Muissa projekteissa olikin aivan 
toisenlaisia tehtäviä, esimerkiksi 
tapahtumien järjestämistä. Sitä en 
ollutkaan tehnyt kovin usein aiem-
min. Siihen kuului monia puolia: etsiä 
sopivia tapahtumapaikkoja hotelleista 
ja ravintoloista; suositella soveltuvaa 
tapahtumaformaattia; määrittää, keitä 
olisi asianmukaista kutsua vieraiksi. 
Siihen kuului myös työryhmämme 
keskinäisen viestinnän johtaminen. 
Eräs tapahtuma, joka on jäänyt par-
haiten mieleeni, oli perhearvotunnus-
tusten juhlapäivällinen. Kirkko antaa 
vuosittain EU-toimiston kautta tämän 
palkinnon yrityksille ja/tai henkilö(i)l- 
-le, jotka omistautuvat suojelemaan 
perhearvoja. Meillä oli mahdollisuus 
lähettää kutsut, tervehtiä vieraita ja 
toimia myös isäntänä joillekin kirkon 
virkailijoille, kuten Euroopan vyö-
hykkeen johtajalle, vanhin Kearonille, 
Apuyhdistyksen ylijohtajalle, sisar 

U U T I S I A

Millaista on työharjoittelu  
kirkon EU-toimistossa  
Brysselissä? Kysy Sannalta
Sanna Brandenburg, Alankomaat – oma kokemukseni
Francesco Di Lillo, Bryssel

Sanna Brandenburg, työharjoitte-
lija Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
EU-toimistossa Brysselissä.

FR
AN

CE
SC

O 
DI

 LI
LL

O



KO
TIM

A
A

N
SIVUT 

Burtonille ja Nuorten Naisten ylijohta-
jalle, sisar Oscarsonille. Oli todellinen 
ilo tavata heidät henkilökohtaisesti. Ja 
vielä mielenkiintoisemmaksi tapahtu-
man teki se, että työryhmämme piti 
myös järjestää haastattelut ja työs-
kennellä yhteistyössä kuvausryhmän 
kanssa. Meillä oli lukuisia tehtäviä 
tähän tapahtumaan liittyen, mutta toi-
miston työryhmän kanssa tapahtuman 
järjestäminen onnistui hyvin.

Mikä on ollut kokemuksesi 
kohokohta?

S: Kaikki oli yhtä lailla tärkeää – 
uusien taitojen oppiminen, uudet 
kokemukset sekä uudet ystävyyssuh-
teet. Kirkon EU-toimistossa viettämäni 
aika kannatti todella! Kenen tahansa, 
joka ottaa vastaan haasteen työsken-
nellä kirkon EU-toimistossa, tulisi olla 
siellä vähintään kaksi kuukautta, jotta 
työharjoitteluajasta saisi mahdollisim-
man paljon irti. Minä sain onneksi olla 
siellä kolme kuukautta.

Kiitos Sanna!

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
EU-toimisto tukee kirkon pyrkimyksiä 
sen suhteissa valtionhallintoon. Se 
keskittyy kysymyksiin, jotka liittyvät 
uskoon, perheeseen ja uskonnon-
vapauteen sekä yhdistää voimansa 
muiden kirkkojen ja organisaatioiden 
kanssa edistääkseen kaikkien ihmis-
ten vapautta harjoittaa uskontoa sekä 
taatakseen tämän vapauden. Jos olet 
jatko- opintojasi suorittava kirkon jäsen 
ja olet kiinnostunut EU:n asioista, kan-
sainvälisistä suhteista, uskonnonvapau-
desta ja haluaisit tietää lisää työharjoit-
telumahdollisuudesta EU-toimistossa, 
ota yhteyttä sähköpostitse osoittee-
seen: EUOffice@ldschurch.org. ◼

Kymenlaakson seurakunnan uuden 
seurakuntakeskuksen avajaiskokous 

pidettiin 14. kesäkuuta 2015 Kouvolassa 
Tanhuantiellä, jonne seurakunta muutti 
Kauppalankadulta entisten tilojen jäätyä 
pieniksi. Paikalla oli noin 120 henkilöä. 
Puheita ja musiikkia sisältäneen avajais-
kokouksen jälkeen paikalla olleilla oli 
mahdollisuus tutustua tiloihin ja nauttia 
tarjoilusta.

Seurakuntakeskuksen vihki  
käyttöön vaarnanjohtaja Harri Karumo 
26. heinäkuuta 2015. Samalla vapautet-
tiin seurakunnanjohtaja Jorma Nieminen 
neuvonantajineen, ja uutena seurakun-
nanjohtajana aloitti Seppo Suurinkeroi-
nen ja ensimmäisenä neuvonantajana 
Olavi Ropponen.

Kirkko aloitti toimintansa Kuusan-
koskella 1960- luvun alussa. Vähäisen 
toiminnan takia seurakunta lakkautettiin 
vuonna 1971, jolloin aktiiviset jäsenet 
kävivät kokouksissa Lahdessa. Kouvolan 
seurakunta järjestettiin uudelleen vuonna 
1981. Aluksi seurakunta kokoontui Kou-
volan kaupungintalolla, ja vuonna 1984 
saatiin käyttöön vuokrahuoneisto. Nykyi-
sen tilan kirkko osti seurakunnalle keväällä 
2014. Nyt kunnostetussa rakennuksessa 
kokoontuu jäseniä Kouvolan, Haminan, 
Kotkan ja Itä- Uudenmaan alueelta. 
Loviisasta on bussikuljetus sunnuntaisin 
Kotkan kautta Kouvolaan.

Lyhyt katsaus Kymenlaakson 
seurakunnan historiaan

Kotkassa ensimmäinen kokous 
pidettiin syyskuussa 1950. Seurakunta 

kokoontui mm. Kino- Palatsin yläkerrassa 
ja ruotsalaisessa lastentarhassa. Vuonna 
1956 ostettiin kappelitontti Kymenlaak-
sonkatu 14:stä, jossa oli suuri rakennus. 
Osa rakennuksesta kunnostettiin jäsenten 
voimin kappeliksi. Seurakunnan sisäisten 
ongelmien takia toiminta ei ollut yhtä-
jaksoista. Myös kappelikiinteistö myytiin. 
1980- luvulla Kotka sai taas lähetyssaar-
naajat ja kokoukset pidettiin Kymenlaak-
sonkadun vuokrahuoneistossa.

Kouvolan alueella seurakunnan 
toiminta alkoi vuonna 1962 Kuusankos-
kella Osuuspankin kellarissa Kauppakatu 
10:ssä. Vuonna 1965 kokouspaikka 
siirtyi Kuusankoskella Kauppatori 4:ään. 
Vuonna 1971 seurakunta lakkautettiin, 
mutta se järjestettiin uudelleen vuonna 
1981 Kouvolaan ja kokouksia pidettiin 
kaupungintalon kerhohuoneessa.

Vuonna 1984 saatiin vuokrattua tilat 
Varuskuntakadulta. Kokoukset aloitettiin 
siellä 2. heinäkuuta 1985. Seurakunnan 
kasvaessa tarvittiin suuremmat kokousti-
lat, ja ne saatiin käyttöön vuonna 1990 
Kauppalankadulta.

4. kesäkuuta 2006 Kotkan ja Kouvo-
lan seurakunnat yhdistettiin, ja nimeksi 
tuli Kymenlaakson seurakunta. Sittemmin 
Kauppalankadun kokoustila Kouvolassa 
kävi pieneksi ja kirkko osti kiinteistön 
Tanhuantie 7:stä.

Uusi seurakuntakeskus
Aiemmin Kouvolan Seudun Rauhan-

yhdistyksen omistuksessa. Rakennettu 
vuonna 1981, pinta- ala 470 m². Raken-
nukseen tehtiin kevyt remontti. ◼
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Kymenlaakson seurakunta muutti

Kymen-
laakson 
seurakunta 
kokoon-
tuneena 
uudessa 
seurakunta-
keskuksessa
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vanhin Robert D. Halesin puhetta 
pelastussuunnitelmasta lokakuun 2015 
yleiskonferenssissa. Hän kertoi Neal A. 
Maxwellia lainaten elämän poistumis-
reiteistä, joista toiset ovat helppoja, 
toiset kovia, toiset äkillisiä, toiset pitkäl-
lisiä. Jos voisimme tarkastella elämää 
iankaikkisuuden laajasta näkökulmasta, 
emme edes uskon kautta odottaisi 
voivamme sulkea niitä emmekä edes 
haluaisi tehdä niin.

Lopuksi veli Christian Näsman, asian-
ajaja ja varatuomari, opasti perintö-
asioissa ja testamentin laadinnassa. 
Kuulijoiden esittämiin kysymyksiin veli 
Näsman vastasi asiantuntevasti, ja 
saimme todella arvokasta tietoa siitä, 
miten ja miksi testamentti tulisi laatia.

Työryhmä oli varannut kirjallista 
materiaalia edunvalvontavaltuutuksesta, 
huoltotestamentista, hoitotahdosta, 
hoiva-  ja hautaustestamentista ja muista 
päivän tärkeistä aiheista kotiin vietäväksi 
ja toimeenpantavaksi. Jokainen kuulija 
sai varmasti eväitä sekä omaan että 
läheistensä elämään ja varautumisohjeita 
laivan lähtöhetkeen. ◼

Laiva valmiiksi lähtöön - seminaari
Irja Ikonen, Mikkelin seurakunta

Lauantaina 24. lokakuuta 2015 oli 
Jyväskylän seurakuntakeskukseen 

kokoontunut useita kymmeniä jäseniä 
kuulemaan, kuinka monin eri tavoin 
voimme valmistautua elämän ”toisen 
näytöksen” päättymiseen. Piispa Matti 
Kuosmanen oli kutsunut keväällä työ-
ryhmän valmistelemaan tapahtumaa. 
Työryhmään kuuluivat Riitta Hyrkäs, 
Leena Kurra ja Lasse Allonen.

Lasse Allosen juontama tilaisuus alkoi 
Leena Kurran esityksellä, miten tulisi 
kohdata vanhus ja ottaa puheeksi huoli 
tämän selviytymisestä. Huolen puheeksi 
ottamiseen liittyy usein jännitteitä, ja siksi 
se saatetaan jättää tekemättä. Tästä ei 
ole apua, vaan päinvastoin. Niinpä vai-
keista asioista keskusteleminen ja niiden 
järjestäminen on omavaraisuutta.

Seminaarissa esitetyt asiat konkre-
tisoituivat, kun työryhmä vahvistettuna 
pieksämäkeläisellä teatteriharrastaja 
Raija Palviaisella esitti taidokkaasti draa-
man keinoin, millaista on kantaa huolta 

ikääntyneestä äidistä ja millaisia vaikeuksia 
vanhuksella on tavallisessa arkielämässä 
pärjäämisessä. Moni kuulija pystyi samais-
tumaan roolihenkilöiden osaan.

Riitta Hyrkäs käsitteli suunnitelmia sai-
rauden varalle ja järjestelyitä, joilla voimme 
helpottaa omaa ja muiden taakkaa, mm. 
kirjoittamalla hoitotahdon tai hoivatesta-
mentin. Sisar Hyrkäs kertoi myös kotisai-
raanhoito-  ja ateriapalveluista.

Esa Virkamäki Jyväskylän seurakunnan 
piispakunnasta selitti, kuinka itse kukin voi 
tehdä hautaustestamentin, jossa kirjallisesti 
ilmaisee tahtonsa hautaamisesta ja hauta-
jaisjärjestelyistä. Tällainen asiakirja säilyte-
tään jäsentietojen mukana seurakunnassa. 
Asiasta on hyvä kertoa omaisille ja pitää 
kopio hautaustestamentista myös itsellään. 
Veli Virkamäki kertoi, miten seurakunta voi 
olla apuna hautajais-  ja muistotilaisuuden 
järjestämisessä.

Risto Kurra esitti yhteenvedon myö-
hempien aikojen pyhien käsityksestä 
elämän tarkoituksesta lainaamalla mm. 

Odotuksen epävarmuutta
Leena Kurra

 A lzheimerin tautia sairastava sisareni 
oli parin kolmen vuoden ajan asu-

nut muistihäiriöisten hoitokodissa. Se 
oli jo toinen oman kodin jälkeinen hoi-
topaikka. Hänellä oli oma huone, joka 
oli kalustettu hänen omin huonekaluin 
ja tavaroin. Oveen oli kiinnitetty lappu: 
Aino, tämän oven takana odottavat 
henkilöt ovat valmiita auttamaan sinua.

Monenlaista apua hän oli vuosien 
saatossa saanut: milloin lievittämään 
kipua, ikävää, kaipuuta, yksinäisyyttä, 

milloin pelkoa tai odotusta. Minäkin 
olin käynyt häntä auttamassa. Se oli 
yhdessä muistelua ja vanhojen valo-
kuvien katselemista, mutta nyt hän 
pahoin riutuneena tarvitsi saattoapua. 
Astuin Ainon huoneeseen. Se henki 
elämää, pian tässä ajassa päättyvää. 
Milloin se päättyisi, sitä vain arvailtiin.

Ikkunalaudalla palavan kynttilän 
liekki kohottautui ylöspäin samalla kun 
Samuli Edelmannin laulamat virret täyt-
tivät huoneen hiljaisilla soinnuillaan. 

Menin sisareni 
vuoteen viereen 
ja tartuimme 
toisiamme kädestä. 
”Ota minut luok-
sesi, ota minut 
luoksesi”, olivat 
viimeiset hänen 
huuliltaan kuu-
lemani sanat. Ne 
kertoivat, mitä hän 
odotti, ja sitä odotin 
myös minä, toivoin 
ja jopa rukoilin hänen vuoteensa 
äärellä. Istuin hänen luonaan tunnin, 
kaksi, ehkä kolmekin. Kun suljin hänen 

Leena Kurra
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huoneensa oven, tiesin sulkevani sen 
viimeisen kerran. Lähdin kotiini.

Olin jättänyt työhuoneeni pöydälle 
lojumaan vanhempieni toinen toisilleen 
vuosina 1922–1926 kirjoittamat kirjeet, 
joita käytin lähdeaineistona kirjoittaes-
sani perheeni sukuhistoriaa. Tartuin 
sattumalta yhteen kirjeeseen, jonka 
Hilja- äitini oli kirjoittanut 1. heinäkuuta 
1926 Elisenvaarasta isälleni Varkau-
teen. ”Rakkaani, Kiitos kirjeestäsi, jota 
hieman jo odotinkin. Kävin tiistaina 
lääkärissä, kun sairaus, joka oli, kun 
sinäkin olit kotona, ei lakannut. Lääkäri 
sanoi olevan meille rakkaan pieno-
kaisen tulossa. Sinä ehkä ensi talvena 
saat nimipäivälahjaksi lahjan, jota et ole 
ollut ennen tilaisuudessa saamaan.”

Hilja odotti esikoisensa syntyvän 
helmikuun lopussa. Sen merkit näkyi-
vät ja tuntuivat, mutta tarkkaa ajan-
kohtaa hän ei tiennyt. Rakas pienokai-
nen Aino syntyi odotettua aikaisem-
min jo 14. helmikuuta 1927. Isä Onni, 
jonka nimipäivää vietettiin Kalevalan 
päivänä, saikin nimipäivälahjansa pari 
viikkoa aikaisemmin. Sama odotuksen 
epävarmuus toistui Ainon jättäessä 
tämän maailman. Lähdön ajankohta 
oli lähellä, vain Herran tiedossa, mutta 
sen merkit olivat selvästi nähtävissä.

Mistä Aino tuli, mihin lähti? Saar-
naaja 12:7 antaa vastauksen: ”Tomu 
palaa maahan, josta se on tullut. 
Henki palaa Jumalan luo, joka on sen 
antanut.” Vajaat 88 vuotta sitten Aino 
valmistautui tulemaan tähän maail-
maan, ja samalla viikolla, kun luin 
äitini kirjoittamaa, jo ajan patinoimaa 
kirjettä, siskoni valmistautui palaamaan 
takaisin Luojansa luo. Hän valmistautui 
lähtemään elämänsä ainutkertaisim-
malle matkalle.

Tiesin ja tunsin kirjettä lukiessani, 
ettei se noin 50 muun kirjeen joukosta 

osunut käteeni sattumalta. Pyhän Hen-
gen läsnäolo yllätti minut. Se täytti koko 
huoneen. Odotuksen piina oli poissa. 
Pyhyyden kokemus kosketti ja liikutti 
minua. Sen kohottava voima ikään kuin 
valaisi minut ja auttoi minua entistä 
paremmin ymmärtämään pelastussuun-
nitelman merkityksen, elämän tarkoi-
tuksen, sen iankaikkisuuden ja Luojan 
rakkauden kaikkia luotujaan kohtaan.

Pyhä Henki valoi minuun rauhaa 
ja lohtua sekä vahvisti uskoani:

”Puolustaja, Pyhä Henki – – opettaa 
teille kaiken ja palauttaa mieleenne 

kaiken, mitä olen teille puhunut”  
( Joh. 14:26–27).

”Henki itse todistaa yhdessä 
meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia” (Room. 
8:16–17).

”Rakkaus ei koskaan katoa. Niin 
pysyvät nämä kolme: usko, toivo, 
rakkaus. Mutta suurin niistä on 
rakkaus.” (1. Kor. 13:4–13.)

”Ja heidän jälkeläisensä 
perivät maan polvesta pol-
veen aina ja ikuisesti” (OL 
56:18–20). ◼

Valmistettuja ja siunattuja
Susanne Hiltunen

 Seppo ja Kirsti Syvänen aloittivat 
palvelutyönsä Helsingin temppelin 

uutena johtajaparina Pekka ja Anna- 
Kaarina Roton jälkeen marraskuun 
2015 alussa. 

Syväset tulevat Göteborgista Ruot-
sista. Veli Syvänen on kotoisin Jyväs-
kylästä, jossa hän liittyi perheensä 
mukana kirkkoon 9- vuotiaana.

”Lähetyssaarnaajat soittivat ovi-
kelloamme, ja heidät kutsuttiin opet-
tamaan perhettämme. Uskoin heti 
kaiken, mitä heiltä kuulin, ja sain 
todistuksen evankeliumista jo lap-
sena”, kertoo veli Syvänen.

Ensimmäisen kirkon virkansa 
Seppo sai 14- vuotiaana. Hänestä 
tuli silloin Jyväskylän seurakun-
nan säestäjä. Perhe muutti Ruotsiin 
vuonna 1964.

Sisar Syvänen (os. Markkanen) 
tuli luokkatoverinsa Anna- Kaarina 
Roton mukana kirkkoon Kuopiossa 
14- vuotiaana syksyllä 1960.

Vuonna 1966 hän muutti Helsinkiin, 
Neitsytpolun seurakuntaan. Siellä hän 
toimi mm. silloisen NVK:n johtajana. 
Seppo ja Kirsti tapasivat Helsingissä ja 
menivät naimisiin syksyllä 1973 Haagan 
kappelissa. Avioliitto sinetöitiin seu-
raavana päivänä Lontoon temppelissä. 
Yhteinen koti perustettiin Göteborgiin.

Evankeliumin yhteen liittämä perhe
Syväsillä on kolme aikuista lasta, 

joilla kaikilla on omat perheensä. 
Kaikki lapset perheineen asuvat 
Ruotsissa ja ovat aktiivisia kirkossa. 
Lapsenlapsia on yhdeksän.

”Lapsemme ja heidän perheensä 
tuottavat meille suurta iloa. Perhe 
ja Kristuksen evankeliumi liittyvät 
yhteen. Nämä ovat aina olleet ja ovat 
elämämme tärkeimmät ja keskeisim-
mät asiat”, toteavat Syväset.

Seppo Syvänen on eläkkeellä oleva 
Ruotsin armeijan upseeri. Kirsti on 
alun perin suomalaisen ja vertailevan 
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kansanperinteen tutkija. Ruotsiin 
muutettuaan hän opiskeli peruskoulun 
opettajaksi ja toimi tässä ammatissa 
eläkkeelle jäämiseensä asti.

Valmistautuminen alkoi 
Tukholmassa

Temppelityö on Syväsille tuttua. 
He ovat aina olleet aktiivisia temp-
pelissäkävijöitä ja toimineet temp-
pelityöntekijöinä Tukholmassa sekä 
Kööpenhaminassa.

Vuosikymmenten aikana Syväset 
ovat myös vierailleet monissa Euroo-
pan ja Amerikan temppeleissä.

Vuosina 2009–2012 Syväset toimi-
vat neuvonantajaparina Tukholman 
temppelissä.

”Tuo aika, vaikka emme sitä sil-
loin tienneetkään, oli meille erittäin 
tärkeää valmistautumista nykyisiin 
tehtäviimme Helsingin temppelissä”, 
he sanovat.

Ihana kutsu iankaikkiseen työhön
Myös Seppo ja Outi Grönlund aloit-

tivat palvelutyönsä Helsingin temppe-
lissä marraskuun alussa. Veli Grönlund 
toimii temppelinjohtaja Syväsen ensim-
mäisenä neuvonantajana ja sisar Grön-
lund emäntä Kirsti Syväsen apulaisena.

Veli Grönlund on liittynyt kirkkoon 
vuonna 1974 Raumalla. Hänen vai-
monsa Outi (os. Hilakari) toi hänet 
kirkkoon. Veli Grönlund on toiminut 
vuosien varrella useissa eri tehtävissä 
kirkossa mm. Rauman seurakunnan 
piispana ja neuvonantajana Tampe-
reen vaarnan johtokunnassa.

Sisar Grönlund liittyi kirkkoon 
vuonna 1960 yhdessä perheensä 
kanssa. Myös hän on toiminut useissa 
tehtävissä, kuten Apuyhdistyksen  
johtajana Rauman seurakunnassa 
ja Tampereen vaarnassa.

Päivätyönsä ohella Grönlundit 
palvelivat kaksi vuotta palvelulähetys-
saarnaajina Porin seurakunnassa.

Veli Grönlund toimi 1990- luvulla 
kolmen kuukauden ajan vapaaeh-
toisena työtekijänä Ison- Britannian 
jakelukeskuksessa Birminghamissa.

”Oli mieleenpainuva kokemus, kun 
jakelukeskukseen tuli kerralla meri-
kontillinen Mormonin kirjoja”, veli 
Grönlund muistelee.

Samassa rakennuksessa jakelu-
keskuksen kanssa oli myös Ison- 
Britannian sosiaalikeskus, johon 
hän myös pääsi tutustumaan.

Katseet temppelissä
Patriarkka Fritz Mäkinen vihki 

Grönlundit avioliittoon kauniin järven 
rannalla Raumalla. Avioliitto sinetöitiin 
vuonna 1975 Sveitsin temppelissä. 
Perheeseen on syntynyt neljä lasta, 
jotka omine perheineen ovat myös 
aktiivisia kirkossa. Lastenlapsiakin 
Grönlundeilla on jo kymmenen.

Työuransa aikana veli Grönlund 
toimi erilaisissa tuotannon johto-
tehtävissä selluloosatehtaalla sekä 
raskaassa metalliteollisuudessa. Sisar 
Grönlund oli 17 vuotta kotona lasten 
kanssa ja myöhemmin myymäläpääl-
likkönä sähkö-  ja valaisinliikkeessä.

Temppeliavioliitto oli sisar 
Grönlundille aina kirkkaana päämää-
ränä. Pariskunnan avioiduttua he ovat 
tehneet yhdessä muiden suomalaisten 
kanssa kymmeniä temppelimatkoja. 

Ensin Sveitsiin, sitten vuodesta 1985 
Tukholmaan ja sittemmin Helsingin 
temppeliin.

Grönlundeilla oli suunnitelmissa 
tulla lähetystyöhön temppeliin, kun 
molemmat ovat jääneet eläkkeelle. 
Kutsu temppelin johtokuntaan tuli 
kuitenkin yllätyksenä, joka nopeutti 
Outin eläkkeelle jäämistä. Seppo oli 
jäänyt eläkkeelle jo aiemmin. Kum-
pikin on hyvin nöyrän kiitollinen 
kutsusta tärkeään työhön Herran 
huoneessa.

Rakas paikka
Kesäkuun 2015 lopulla Matti ja 

Marja- Leena Kuosmaselle tuli puhelu. 
Veli Kuosmanen kutsuttiin temppelin 
toiseksi neuvonantajaksi ja sisar Kuos-
manen emännän apulaiseksi.

”Vaikka temppeli on niin rakas 
paikka meille, niin kyllä tämä kutsu 
järisytti. Oliko tämä totta? Mekö? Eihän 
meillä ole kylliksi taitoja. Olemme niin 
pieniä. Sydämemme täyttyi kuitenkin 
innolla, lämmöllä ja kiitollisuudella. 
Mieleen tulivat Nefin sanat. Olimme 
valmiit. Kyllä Herra auttaisi meitä”, 
muistelevat Kuosmaset.

Prinsessoja ja lähetyssaarnaajia
Matti käveli 17- vuotiaana kirkon 

ovesta sisään osallistuakseen ilmaisille 
englannin tunneille. Samalla hän tunsi 
lämpimän tunteen ja halusi ottaa sel-
vää, mikä paikka tämä oli. Jo kolmen 
viikon kuluttua hänet kastettiin.

Helsingin temppelin johtokunta – Seppo 
ja Kirsti Syvänen, Seppo ja Outi Grön-
lund, Matti ja Marja- Leena Kuosmanen



 K e s ä k u u  2 0 1 5  K7

KO
TIM

A
A

N
SIVUT 

Jäkön sisarusperheen kuopus, Marja- 
Leena, oppi jo lapsena tuntemaan 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin.

Sekä Matti että Marja- Leena palve-
livat lähetystyössä Suomessa ja tutus-
tuivat toisiinsa. Avioliitto solmittiin 
Lappeenrannassa ja sinetöitiin Sveitsin 
temppelissä.

Perheeseen saatiin seitsemän lasta. 
Matti- isä sanoi lasten synnyttyä, että 
saatiin kolme prinsessaa ja neljä lähe-
tyssaarnaajaa. Yksi prinsessoistakin 
kävi lähetystyön.

Isän lapsuudenaikainen haave 
terveyden parantamiseksi vei perheen 
1990- luvulla kuudeksi ja puoleksi vuo-
deksi Boliviaan asumaan.

Eläkkeellä lähetystyöhön
Temppeli on ollut keskeisellä sijalla 

perheessä. Vuosittain Matti ja Marja- 
Leena kävivät ensin Sveitsin temppe-
lissä, ja kun temppeli saatiin lähemmäksi 
Ruotsiin, käynnit lisääntyivät. Myös 
lapsilla oli mahdollisuus käydä kesäisin 
koskettamassa temppelin seinää.

”Kuinka riemuitsimmekaan, kun 
saimme temppelin Suomeen. Matkaa oli 
nyt vain 30 kilometriä. Saimme palvella 
useamman vuoden vuoronjohtajina ker-
ran viikossa”, kertovat Kuosmaset.

Jo avioliiton alkuvaiheessa suunni-
teltiin, että eläkkeelle päästyä lähdet-
täisiin lähetystyöhön. Matti jäi eläk-
keelle helmikuun alussa 2015.

Silloin käännyttiin Herran puoleen, 
jotta nähtäisiin, missä Herra haluaisi 
heidän palvelevan. Osoitin kääntyi 
temppeliin.

Hätäisinä Kuosmaset eivät jääneet 
odottamaan papereiden täyttämistä 
ja lähettämistä. Sen sijaan he aloitti-
vat temppelinjohtaja Roton kutsusta 
kokoaikaisen palvelutyön temppelissä 
jo heti maaliskuun alussa. ◼

Rautakaide – hengellisyyttä  
ja hauskanpitoa
Anna- Sofia Jylhä

Jyväskylässä Palokan koululla oli 
31. joulukuuta 2015 – 2. tammi-

kuuta 2016 Rautakaide, jossa kirkon 
seminaari- ikäiset (14–18- vuotiaat) 
kokoontuivat. Nuoria valvojineen tuli 
tapahtumaan 146 koko Suomesta.

Uudenvuodenyönä oli juhlatanssit, 
joissa pääsi tanssimaan toisten nuor-
ten kanssa. Nuoret olivat valmistau-
tuneet niihin hiomalla tanssiaskelia, 
hankkimalla pikadeittailun taitoja ja 
laittamalla päälleen parhaimpansa. 
Pikadeittailu oli yllättävän hauskaa, 
ja tunnelma tansseissa oli fantastinen. 
Vuosi vaihtui musiikin soidessa ja 
ilotulitteiden räiskyessä ulkona.

Konferenssi jatkui seuraavana päi-
vänä sählyturnauksella ja vapaa- ajalla, 
jonka sai viettää ystävien kanssa. 
Sählyturnauksen voitti joukkue 
nimeltä Kuumat kollit, jossa on nuo-
ria eri puolilta Suomea. Myöhemmin 
samana päivänä oli hengellisiä luokkia 
ja jännittävä seminaarikilpailu , joissa 
opimme uusia asioita, ja päivän päät-
teeksi oli disko. 
Oulun seurakunta 
voitti seminaarikil-
pailun ja sai viedä 
mukanaan enkeli 
Moronin patsaan.

Kaikilla oli var-
masti omat suosik-
kihetkensä, jotka 
jäävät mieleen 
tapahtumasta. Disko 

oli hauska, sählykisa tarjosi mahdolli-
suuden pelata ja katsoa uskomatonta 
peliä, ja ystäviä pääsi tapaamaan paljon 
paremmin kuin supereissa. Hengelli-
sistä hetkistäkään ei ollut pulaa. Minulle 
mieleenpainuvin hetki oli seminaari-
kisa, joka oli varmasti jännittävin hetki 
koko tapahtumassa.

Viimeisenä päivänä oli kyselytuo-
kio, jossa saimme vastauksia ajankoh-
taisiin kysymyksiin vyöhykeseitsen-
kymmeneltä, vanhin Matti Jouttenuk-
selta ja Tampereen vaarnan johtajalta 
Samuel Koivistolta. Sain vastauksia 
kysymyksiin, jotka olivat vaivanneet 
minua jonkin aikaa. Kyselytuokiota 
seurasi hengellinen todistuskokous, 
jossa monet nuoret saivat käydä 
lausumassa todistuksensa. Tapahtuma 
tuntui loppuvan aivan liian aikaisin.

Kolme päivää kestänyt tapahtuma 
tuntui sujuvan ongelmitta, mistä on 
pakko kiittää toimeliaita järjestäjiä. 
Ensimmäinen konferenssini oli aivan 
mahtava kokemus, jota tulee ikävä. PE
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Perinteiset tanssit uutena vuotena
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Millainen tapahtuma syntyy, kun sitä 
järjestävään toimikuntaan kuuluu 

melkein pelkästään parikymppisiä veljiä 
ja tapahtumapaikkana toimii pohjoisen 
Suomen suurin seurakunta Oulussa? 
Ennakkotietojen mukaan luvassa olisi 
ainakin taistelua laser- aseilla, sauno-
mista telttasaunassa, uimista avannossa 
ja tanssit, joiden teema sai innoituk-
sensa Tähtien sota - elokuvista.

Oulun seurakunnan järjestämä 
perinteinen nuorten aikuisten Mustelma- 
tapahtuma järjestettiin tänä vuonna 26.– 
28. helmikuuta. Osallistujia saapui paikan 
päälle ympäri Suomea aina Helsingistä 
Joensuuhun ja Kajaanista Raumalle. 
Pisimmän matkan Mustelman takia taittoi 
sisar, joka saapui paikan päälle Saksasta 
asti. Yhteensä viikonloppuun osallistui 
kuutisenkymmentä nuorta aikuista.

Ohjelman osalta edeltä käsin 
ilmoitetut toiminnat toteutuivat 
lupausten mukaan. Halukkaan pääsivät 
heiluttamaan laser- pyssyjä Megazone 
- taistelupelissä ja pohjoisen eksoottisista 
elämyksistä kiinnostuneet saivat pulah-
taa hyiseen Oulujokeen. Telttasauna 
lämpesi ja tunnelma oli korkealla.

Perjantai- illan tanssien Beauty and the 
geek - teema kannusti tapahtuman osallis-
tujia paljastamaan sisäiset älykkönsä. Illan 
hittiasusteita olivat suurilinssiset ja pak-
susankaiset silmälasit sekä kauluspaidat. 
Lauantain tanssien Tähtien sota - teeman 
mukaista pukeutumista parhaimmillaan 
edusti turkulainen Chhorvorn Vath, jonka 
tyyli oli kuin suoraan kopioitu Tähtien 
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sodan kuningatar 
Padmé Amidalalta.

– Minun ei edes 
tarvinnut ostaa mitään. 
Kaikki asuni osat löy-
tyivät vaatekaapistani, 
sisar Vath kertoo.

Mustelman hen-
gellisimmät hetket 
koettiin lauantaina 
iltapäivällä, jolloin 
osallistujat pääsivät 
kiertämään ja kuunte-
lemaan oppiaiheita nel-
jässä eri luokassa. Katja 
ja Tommi Sankalan sekä 
Riikka ja Jouko Voutilai-
sen luokissa keskityttiin 
iankaikkiseen avioliit-
toon, Hanna- Martta ja 
Jani Maljasen luokassa 
ruodittiin valintojen 
seurauksia ja merkitystä ja Jason Browerin 
luokassa pohdittiin, voiko epäonnistumis-
ten ympäriltä löytää hopeareunuksia.

Tämän vuoden Mustelmaan sisältyi 
monia erityisiä hetkiä ja sen toteuttamiseen 
osallistui erityisiä ihmisiä, joista erillisen 
maininnan ansaitsevat nuoria aikuisia 
kodeissaan majoittaneet Oulun seurakun-
nan jäsenet. Toisin kuin aiempina vuosina, 
tällä kertaa kukaan ei nukkunut koulun tai 
nuorisotalon lattialla, vaan kaikille Mustel-
maan osallistujille löytyi yösija jäsenper-
heistä. Hyvät unet takasivat virkeän mielen, 
joka taas takasi sen, että nuoret aikuiset 
saivat tapahtumasta kaiken ilon irti. ◼

Tähtien sota 
- teeman 
mukaista pukeu-
tumista parhaim-
millaan edusti 
turkulainen 
Chhorvorn Vath.

Annina  
Andersson

Lähetystyössä

Annina Andersson Tampereen 
toisesta seurakunnasta aloitti 

lähetystyön Suomen lähetyskentällä 
26.2.2015 ◼

Tähtien sotaa ja pulahduksia avantoon –  
nuorten aikuisten Mustelma- tapahtuma Oulussa
Suvi Peltola

Pikadeittailua
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Kannustan kaikkia nuoria tulemaan 
nuorten tapahtumiin, jos he vain pää-
sevät. Samanlaisia kokemuksia ei saa 
mistään muualta.

Mahtavan tapahtuman viimeisteli 
keittiön onnistunut ateria, jonka jäl-
keen olikin palattava haikeana kotiin. 
Mukana oli kuitenkin muistoja onnis-
tuneesta tapahtumasta. ◼

O I K A I S U

Liahonan kotimaansivujen huhti-
kuun numerossa temppelin johtajan 
neuvonantajat olivat menneet vää-
rinpäin. Seppo Grönlund toimii siis 
ensimmäisenä neuvonantajana ja Matti 

Kuosmanen toisena neuvonantajana. 
Korjauksena myös se, että Syväset sine-
töitiin Lontoon temppelissä vuonna 1973 
ja Kuosmaset ovat alunperin Hyvinkään 
seurakunnasta. Pahoittelut virheistä. ◼


