
Kuka oli ensimmäinen suomalainen kirkon jäsen?
Kertomus kissanrusettimiehestä

Leena ja Risto Kurra

Heinäkuussa 2022 saimme sähköpostia ylöjärveläisiltä Tuulikki ja Pekka Vaissilta. He kertoivat 
heillä vierailleista Ralf ja Denise Jämsästä, jotka olivat olleet nuorina lähetyssaarnaajina 
Suomessa vuosina 1982–1984 ja palvelutyössä kesällä 2022. Ralf Jämsä tiesi kertoa Vaisseille 
oululaisesta sukulaisestaan, joka oli jo nuorena miehenä, ilmeisesti 1850-luvulla, liittynyt kirkkoon. 
Hän oli yksi niistä, jotka lokakuussa 1856 lähtivät auttamaan hätään joutuneita Willien ja Martinin 
käsikärrykomppanioita. Nuorukaisen Oulussa asuva Henrik-veli oli merikapteeni. Yhdessä nämä 
veljekset purjehtivat meriä. Vaissit pohtivat: ”Kuka tuo merimies oikein oli?”

Johan Savilaakso eli John Saline (1831–1896).
Kutsu Siioniin

Syyskuussa 1851 Brigham Young ja hänen neuvonantajansa toistivat kaikkia Iowassa ja ympäri 
maailmaa asuvia pyhiä koskevan kutsun kokoontua Suolajärven laaksoon. 1850-luvun Englannissa 
ja Walesissa kastettiin satoja käännynnäisiä joka kuukausi. Heitä oli Brittein saarilla jo enemmän 
kuin Utahissa. Tuhannet pyhät halusivat ottaa kutsun vastaan. Monet maksoivat laiva-, juna- ja 
vankkurimatkansa itse. Myös kirkko auttoi monia perustamansa siirtolaisrahaston kautta. 
Syyskuussa 1855 olosuhteet muuttuivat. Brigham Young totesi, ettei kirkolla heinäsirkkavitsauksen 
aiheuttaman kadon ja heikentyneen taloustilanteen vuoksi ollut varaa hankkia vankkureita. Oli 
turvauduttava käsikärryihin, jolloin matkan hinta alenisi kolmanneksella.

Kärryt olivat 1,4 metriä leveitä ja painoivat 27 kiloa. Niissä oli suuret puiset pyörät, halkaisijaltaan 
1,5 metriä. Kantena oli 120 x 90 x 20 sentttimetrin kokoinen laatikko, jossa voitiin kuljettaa 
satakunta kiloa välttämättömimpiä tarvikkeita. Käsikärryjen käyttö osoittautui yhdeksi 
menestyksellisimmistä – ja traagisimmista keinoista päästä yli tasankojen ja Kalliovuorien.

Vuosina 1856–1860 lähes 3 000 käännynnäistä saapui Salt Lake Cityyn kärryjä vetäen ja työntäen. 
Ensimmäinen komppania, jossa oli 266 englantilaista, lähti Iowa Citystä 9. kesäkuuta 1856, toinen 
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vähän yli 200 ihmisen joukko kaksi päivää myöhemmin ja sen jälkeen vielä kolmaskin, kaiken 
kaikkiaan 800 pyhää. Nämä ensimmäiset käsikärrykomppaniat pääsivät vaikean matkan jälkeen 
turvallisesti Suolajärven laaksoon.

Kun pyhät vuonna 1856 valmistautuivat lokakuun alussa yleiskonferenssiin Salt Lake Cityssä, 
kaikki olettivat, että siirtolaisten tulo siltä vuodelta oli päättynyt kolmannen käsikärrykomppanian 
saapumiseen 2. lokakuuta, mutta ei. Lähetystyöstä laaksoon juuri palannut vanhin Franklin D. 
Richards tiesi kertoa, että vielä neljäs ja viideskin komppania olivat yhä matkalla Wyomingin 
tasangoilla ja tarvitsivat kiireesti ruokaa ja vaatteita.

Kun Brigham Young sai kuulla tästä, hän keskeytti konferenssikokouksen ja vetosi kuulijoihin: 
”Käännyn tänään piispojen puoleen. Minä en odota huomiseen enkä seuraavaan päivään saadakseni 
60 hyvää muulivaljakkoa ja kahdettoista tai viidettoista vankkurit. – – Menkää hakemaan nuo 
ihmiset, jotka nyt ovat tasangolla.” (”Remarks”, Deseret News, 15. lokakuuta 1856, s. 252.) Pyhien 
reaktio oli vaikuttava. Lähes saman tien 27 sisukasta nuorta miestä lähti viemään ruokaa ja muuta 
tarpeellista.

Hidasta, liian hidasta

Willien ja Martinin komppania, joissa oli yhteensä. lähes 1 100 toiveikasta käännynnäistä, olivat 
vuodenaikaan nähden myöhässä jo Englannin Liverpoolista lähtiessään.

Willien komppanian matka alkoi 4. toukokuuta ja Martinin 15. toukokuuta. New Yorkista ja 
Bostonista se jatkui junalla rautatien päätepisteeseen Iowa Cityyn. Siellä he joutuivat odottamaan 
kolme viikkoa uusien käsikärryjen valmistumista, koska tietoa heidän tulostaan ei ollut saatu.
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Willien ja Martinin komppanioiden matkat

Komppania Kapteeni Laiva ja
lähtö

Liverpoo-
lista

Tulo Iowa
Cityyn

Lähtö Iowa
Citystä

Lähtö
Florencesta

Tulo Salt
Lake Cityyn

Henkilöitä Menehty-
neitä

Neljäs,
Willien

komppania

James G.
Willie

Thornton
4. toukok.

New Yorkiin

26. kesäk. 15. heinäk. 17. elok. 9. marrask. Iova Citystä
noin 500

Florencesta
404

68

Viides,
Martinin

komppania

Edward
Martin

Horizon
25. toukok.
Bostoniin

8. heinäk. 28. heinäk. 27. elok. 30. marrask. 576 Noin 145

Toivo ja huoli selviytymisestä vaihtelivat odottavien mielessä. Lopulta käsikärrykomppaniat 
pääsivät Iowan halki kulkevalle reitille ja etenivät hyvin Council Bluffsiin asti Missourijoen 
itärannalle. Täältä pioneerit hankkivat loput elintarvikkeet pitkää taivallusta varten. Joen ylitettyään 
he jäivät muutamaksi päiväksi Nebraskan puolelle nykyiseen Florenceen, jonne ensimmäiset 
länteen lähteneet pyhät olivat perustaneet Talvileirin (Winter Quarters). Siellä oli varastoituna mm. 
kelvollista puutavaraa käsikärryjen kunnostamiseen. Alunperin Iowa Cityssä käytetty puu ei ollut 
ollut riittävän kuivaa. Se aiheutti korjaustarpeita. Taas aikaa kului ja kului. Jotkut ehdottivat 
komppanioiden jäämistä talven ajaksi Talvileiriin, mutta äänestys matkan jatkamisen puolesta voitti.

Matka sujui hyvin aina muutaman mailin päähän South Passista itään, jonne lokakuun tavallista 
aikaisemmat lumisateet pysäyttivät Willien komppanian. Brigham Youngin lähettämät apujoukot 
saavuttivat sen viimein 19. lokakuuta, mutta Martinin komppanian vasta yhdeksän päivää 
myöhemmin läheltä Norh Platte -joen viimeistä ylityspaikkaa. Kumpikin komppania joutui ankarien
talvimyrskyjen kouriin Wyomingin ylätasangoilla. Sinne syviin kinoksiin uupuneet siirtolaiset 
pystyttivät leirinsä. He kaikki olivat paleltumiskuoleman partaalla, apaattisia ja nälkiintyneitä. Yli 
200 henkeä menehtyi nälkään ja kylmään, eikä heitä kaikkia pystytty hautaamaan.
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Puolet perheestä selviytyi

Willien käsikärrykomppaniassa oli Englannin Norwichista lähtenyt Osbornen perhe: Perheen pää 
Daniel (35), hänen vaimonsa Susannah (33) ja heidän neljä lastaan Susannah Rebecca (11), Daniel 
(7), Sarah Ann (3) ja Martha Ann (1). Komppanian päiväkirjan mukaan ensimmäinen lumimyrsky 
alkoi yöllä 19.–20. lokakuuta 1856. Sää oli erittäin kylmä. Päiväannokset, joita oli pienennetty 
useita kertoja jo aikaisemmin, loppuivat kokonaan. Myrsky yltyi yhdeksi vuosisadan pahimmista ja 
pysäytti etenemisen. Lapset palelivat ja itkivät. Lumimyrsky kesti noin puoli tuntia. Komppania 
lähti jälleen liikkeelle, ja pian neljä veljeä Salt Lake Citystä tuli heitä vastaan. He kertoivat, että 
avustuskuorma oli jo lähellä. Seitsenvuotias Daniel kuoli 19. lokakuuta. Tuona päivänä edettiin 26 
kilometriä ja pimeän tultua leiriydyttiin Sweetwater Riverin rannoille. Pikku Daniel ei ollut enää 
jakamassa iloa siitä, kun kaksi päivää myöhemmin ensimmäiset pelastusvankkurit toivat ruokaa ja 
muuta apua. Hän kuitenkin säästyi Rocky Ridgen koettelemuksilta 23. lokakuuta, muu perhe ei. 
Willien komppanialta kului 20 tuntia noin 24 kilometrin kahlaamiseen purevan kylmässä 
lumimyrskyssä. Viiden ensimmäisen kilometrin matkalla oli noustava 180 metriä Rocky Ridge -
nimiselle kukkulalle. Läheiseen Rock Creek Hollowiin haudattiin 13 Willien komppanian jäsentä. 
Kaksi heistä oli lapsia, toinen 10-, toinen 11-vuotias.

Isä, Daniel Osborne, kamppaili kaikin voimin eteenpäin. Siion oli jo niin lähellä, että hän tunsi sen 
sydämessään, melkein näki. Komppanian päiväkirja kertoi jotain muuta: ”Lähdettiin leiristä, 
kohdattiin useita ryhmiä, jotka olivat tulleet auttamaan meitä matkalaisia Suolajärven laaksoon. 
Kuljettuamme 24 kilometriä leiriydyimme jälleen. Heti sen jälkeen tuli lumimyrsky. Se meni pian 
ohi” ja vei jotain mennessään. Isä Daniel Osborne kuoli illalla 1. marraskuuta 1856.

Suomalainen pelastaja

Yksi niistä miehistä, jotka profeetan kehotuksesta kiiruhtivat pelastamaan vaikeuksiin joutuneita 
pyhiä, oli suomalainen 25-vuotias John Saline, alkuperäiseltä nimeltään Johan Savilaakso. Hän 
kohtasi Willien komppanian 4. marraskuuta. Heti aluksi tuo vastuuntuntoinen mies halusi kuulla, 
oliko kukaan jäänyt jälkeen. Vanhempi nainen, joka ei puhunut englantia, kertoi Johnille Osbornen 
perheen äidistä, tämän kolmesta tyttärestä ja eräästä heidän kanssaan matkustavasta sisaresta. 
Hänen kuvailunsa mukaan he olivat liian huonossa kunnossa jatkaakseen matkaa. He uskoivat ja 
luottivat lujasti siihen, että joku tulee heidät hakemaan. John, joka osasi kaikkiaan viittä kieltä, 
ymmärsi naista hyvin ja lähti etsimään noita hädässä olevia.

John Saline löysi heidät kaikki yhteen käpertyneinä, melkein paleltuneina. Hän antoi heille ruokaa 
ja nosti vankkureihinsa. Susannah-äiti kuoli seuraavana päivänä, 5. marraskuuta, jolta on 
päiväkirjamerkintä: ”Jatkettiin matkaa aamulla ja ylitettiin Yellow Creek, noustiin jyrkkää mäkeä ja 
sitten laskeuduttiin alas Echo Canyonia ja leiriydyttiin. Susannah Osborne Norwichista kuoli 
tänään. Illalla tuli lumimyrsky.” Kuusihenkisestä perheestä oli jäljellä enää kolme.

John Salinen avulla orpotytöt pääsivät Salt Lake Cityyn 9. marraskuuta 1856. Heitä odotti piispa 
Silas Richardsin lämmin koti. Hän otti heidät kasvattaakseen kuten omat lapsensa. Hän kirjoitti: 
”Lapset olivat hyvin heikkoja kärsittyään kylmää ja nälkää. Kukaan heistä ei kyennyt vaikeuksitta 
kävelemään huoneen poikki. Heillä ei ollut kunnollisia vaatteita, eivätkä he saaneet riittävästi 
ruokaa. Heillä oli päällään vain kesävaatteiden riekaleita, ei kenkiä, ei villasukkia. Nuoren 
Susannahin jalat olivat pahoin paleltuneet. Hänen oli pidettävä öljyttyjä rättejä varpaidensa välissä, 
jotteivät ne olisi kasvaneet yhteen. Lapset olivat hyvin heikkoja ja vaativat paljon hoivaa.”
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Kyllä – ensimmäinen suomalainen

Oulun rippikirja 1827–33, sivu 57.

Johan Savilaakso syntyi Oulussa 24. lokakuuta 1831. Hänen vanhempansa olivat Henrik Savilaakso
(Savilaxo) ja Anna Perttunen (Bertunen). Johan lähetettiin Ruotsiin sisäoppilaitokseen. Meri kutsui 
14-vuotiasta koululaista, ja hän karkasi kapteeniveljensä Henrikin laivaan. Myöhemmin Johan ja 
kaksi muuta merimiestä päättivät lähteä Amerikkaan ja pesatutuivat sinne lähtevään laivaan. 
Työtehtävien lomassa he tutustuivat kahteen vanhimpaan, jotka opettivat 21-vuotiaalle Johanille 
palautettua evankeliumia, ja tämä kastettiin heinäkuussa 1853 laivalla matkalla Yhdysvaltoihin. 
Hänestä tuli ensimmäinen suomalainen kirkon jäsen. Laivan rantauduttua hän liittyi 
pioneeriystäviinsä, ylitti heidän kanssaan tasangot härkävaljakkoa ajaen ja pääsi Utahiin vuonna 
1853.

Ensimmäiset suomalaiset pyhät

(Östman, s. 422).

Uusi alku

John pohti usein jälkeenpäinkin, mitä kaikkea tasanko on: kuivuutta, mutaa, lunta, vettä, tulvia, 
yksinäisyyttä, tarpomista, kovaa työtä, mutta myös rannatonta preeriaa, aurinkoa, vehreyttä ja uutta 
elämää. Hänen mieleensä nousi uudelleen profeetan käsky: ”Menkää hakemaan nuo ihmiset.”
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Susannah Rebecca Osborne Saline.

Kun Susannah Rebecca saavutti tuohon aikaan säädyllisenä pidetyn 16 vuoden naimaiän, John lähti 
taas, tällä kertaa kosimaan ja sai myöntävän vastauksen. He solmivat avioliiton 12. helmikuuta 1862
ja perustivat kodin Sanpeten piirikuntaan Utahiin.

John taisteli Black Hawk -sodassa silloin, kun uudisasukkaiden ja alkuperäisväestön välillä syntyi 
kahakoita. Pyhät aloittivat Arizonassa Piman asuttamisen vuonna 1879. John halusi mukaan. Hän 
myi tilansa jo tuona samana vuonna ja valmistautui muuttamaan. Arizonassa perhe asui aluksi 
teltassa hirsimökin valmistumiseen asti. Kerran tuli tuhosi koko heidän omaisuutensa.
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John ei lannistunut, vaan hankki Arizonan Edenistä maatilan, jossa hän kasvatti heinää, vehnää ja 
ohraa.

Hän hankki vielä karjatilankin, jossa kullakin hänen pojallaan oli oma hevosvaljakkonsa, joista he 
olivat erittäin ylpeitä. Tilalla kasvatettiin seudun hienoimpia hevosia, myös myyntiin.

John Saline (4. oikealta) veistokerhokavereidensa kanssa.
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John Saline kuoli 8. heinäkuuta 1896 ja hänen uskollinen vaimonsa Susannah Rebecca 7. 
toukokuuta 1925. Heillä oli kuusi poikaa ja neljä tytärtä: John, William, George, Albert, Charles, 
James, Susannah, Martha, Musetta ja Eliga, jotka saivat paljon jälkeläisiä. Salinen kodissa tehtiin 
kovasti työtä, vaalittiin ihmissuhteita, tanssittiin, laulettiin, näyteltiin.

Lähteet

Daniel Osborne

FamilySearch, https://www.familysearch.org/tree/person/details/KWVS-1BX.

Ensimmäiset suomalaiset pyhät

Kim Östman, The Introduction of Mormonism to Finnish Society, 1840–1900, s. 422. (Ks. 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/66629/ostman_kim.pdf?sequence=1&isAllowed=y.)

Johan Savilaakso ja kuvat

FamilySearch, https://www.familysearch.org/tree/person/memories/KWNX-T94.

Savilaakson perhe Oulun rippikirjassa

Digihakemisto, https://digihakemisto.net/item/1245614152/6294256104/60.

Kartat

Gospel Library, https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/images/gospel-
library/manual/10590/map-willie-martin-handcart_1526070.pdf?lang=fin.

Käsikärrykomppaniat

Kirkon historia aikojen täyttyessä, oppilaan kirja, Kirkon koululaitos, 2004, s. 357–360.

Mormon handcart pioneers, Wikiwand, 
https://www.wikiwand.com/en/Mormon_handcart_pioneers;

https://www.wikiwand.com/en/Willie_and_Martin_handcart_companies.
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