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Pekka Kullervo Järvisen (1930–2014) henkilöhistoria 
Kirjoittaja kertoo tässä lyhennelmässä omin sanoin lapsuudestaan,

kääntymisestään, maalaamisestaan ja muutostaan Utahiin.

Varhaisvuodet

Tänä päivänä, 27. huhtikuuta 2004, alan kirjoittaa, mitä elämässäni on tapahtunut. Teen tämän, 
koska tiedän, että Herra on käskenyt nämä asiat tehdä, ja toivon, että jälkeläiseni hyötyvät siitä 
jotenkin.

Synnyin Suomessa Riihimäen kauppalassa 19. lokakuuta 1930. Perheessä oli yksi poika ja kaksi 
tytärtä. Kotini oli vaatimaton ja kaukana ylellisestä, mutta tarjosi suojaa maailman tuulia vastaan. 
Isäni oli hyvin tiukka meitä poikia kohtaan, ja se lähensi meitä. Keijo ja minä pidimme molemmat 
piirtämisestä, ja se lisäsi veljellistä kumppanuuttamme.

Vanhempani opettivat minulle Jumalasta, ja äiti oli vakaa evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Isä 
luki meille Raamattua ja pakotti meidät kuuntelemaan radiojumalanpalveluksia joka sunnuntaiaamu
kello 9, sen jälkeen kun meille oli ostettu radio vuonna 1937 tai niihin aikoihin. 

Suomessa elettiin hyvää aikaa vuosina 1935–1939. Nuori Suomen tasavalta seisoi viimein omilla 
jaloillaan laman jälkeen, kun huhut sodasta Venäjän kanssa alkoivat levitä. Syksyllä 1939 Venäjä 
hyökkäsi Suomeen ilman sodanjulistusta lähellä Värtsilää, ja maamme joutui puolustautumaan 
voimakasta Neuvostoliittoa vastaan. Armeijoiden voimasuhteet olivat 1/20. Talvisota jäi lyhyeksi 
mutta oli verinen ja päättyi aselepoon helmikuussa 1940. Keijo-veljeni kuoli verisissä taisteluissa 
Summassa.

Vuosina 1940–1945 meillä oli Suomessa pulaa kaikesta. Ruokaa oli vaikea saada, samoin kuin 
vaatteita ja kenkiäkin. Muistan kun olin 16-vuotiaana jakamassa postia talvisin. Kengissäni oli 
puupohjat ja paperipäälliset.

Keväällä 1952 hain Posti- ja lennätinlaitoksen postimieskurssille. Samana keväänä tapasin 
ensimmäisen kerran suloisen nuoren vaaleaverisen tytön, josta tuli vaimoni ja lasteni äiti. 
Tapasimme Rautatieläisten talon juhlasalissa. Pyysin häntä tanssimaan, ja viimeisen tangon lopussa 
tarjouduin saattamaan hänet kotiin, johon hän pienen epäröinnin jälkeen suostui. Se oli miellyttävin 
neljän kilometrin taival, jonka olen koskaan kävellyt, tai pitäisikö sanoa, kulkenut potkukelkalla, 
koska sellaisella hän oli liikkeellä. Kun sanoimme hyvää yötä, tiesin, että haluan nähdä hänet pian 
uudelleen. Sovimme, että menisimme elokuviin seuraavana päivänä. Se oli minulle rakkautta 
ensisilmäyksellä.
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Romanssimme kehittyi siitä lähtien nopeasti, ja saman vuoden heinäkuussa annoin Aino Koskiselle 
kihlasormuksen Keskuspuiston penkillä syreenipensaan alla. Samana vuonna 9. joulukuuta 
menimme naimisiin.

Kääntyminen

Emme käyneet kirkossa tai missään muussakaan luterilaisen kirkon toiminnassa. Meillä oli aika 
ajoin pikku juominkeja ystäviemme kanssa. Istuimme kerran Aloisin ja Leilan yhdistetyssä 
olo/makuuhuoneessaan. Siinä pelattiin korttia, juotiin ja poltettiin paikat täynnä savua. Kaikki meni 
hyvin, kunnes alakerran oveen koputettiin. Alois katsoi meitä hämmentyneenä ja sanoi: ”Nyt ne 
mormonit ovat oven takana.” En tiennyt mormoneista mitään, mutta ensimmäisenä mieleeni tuli, 
että parempi olla päästämättä heitä sisään, minkä kerroin Aloisille. Liian myöhään, hän oli jo 
menossa alakertaan avaamaan ovea. Hän oli sellainen mies, joka piti sanansa, ja hän oli luvannut, 
että lähetyssaarnaajat saisivat tulla sinä iltana.

Kuulimme, kuinka hän selitti, että hänellä oli vieraita ja kuinka lähetyssaarnaajat sanoivat, että he 
haluaisivat tulla sisään joka tapauksessa, jos se sopii. Kun he pääsivät yhteisymmärrykseen, pian he 
tulivatkin, kaksi nuorta miestä harmaissa puvuissaan isoja salkkujaan kantaen. He esittelevät 
itsensä, ja saimme tietää, että pidempi oli vanhin Thompson ja lyhyempi vanhin Mecham. He 
tekivät meihin oikein hyvän ensivaikutelman, ja lyhyen keskustelun jälkeen he kysyvät, voisivatko 
he tulla meille kertomaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta. Ennen kuin 
huomasimmekaan, olimme kutsuneet heidät meille seuraavan viikon tiistai-iltana. Sovittuaan 
uudesta tapaamisesta isäntämme kanssa, vanhimmat lähtivät ja niin mekin, suunniteltua 
aikaisemmin, koska juhlat olivat pilalla, tunnelma latistunut. Mormonit olivat pilanneet koko illan.

Tuli tiistai, ovikello soi kello 19, ja me päätimme olla avaamatta ovea. Lopulta lähetyssaarnaajat 
poistuivat, ja meidän omatuntoamme kolkutti, kun emme päästäneet heitä sisään. No, seuraavana 
iltana ovikello soi taas noin kello 18, ja kun menin avaamaan, siellä he olivat, hymyilevät 
vanhimmat Thompson ja Mecham. Vanhin Thompson sanoi, että he olivat käyneet edellisenäkin 
iltana, mutta ketään ei ollut kotona. En tunnustanut, että olimme olleet kotona, mutta että en ollut 
päästänyt heitä sisään. Valehtelin suoraan, että olimme unohtaneet, että meillä oli tapaaminen 
heidän kanssaan. Pyysin heitä kuitenkin tulemaan sisään ja tunsin oloni heti paremmaksi.

Sinä iltana vanhimmat pitivät meille ensimmäisen keskustelun ja jättivät meille jotain luettavaa. 
Hämmästelimme molemmat hyvin kiinnostuneina heidän selkeitä vastauksiaan Joseph Smithiä ja 
Mormonin kirjaa koskeviin kysymyksiimme. Se oli jotain uutta ja ennenkuulumatonta. Odotimme 
innolla seuraavaa tapaamistamme vanhinten kanssa, ja kun he lähtivät, tunsimme, että he veivät 
mukanaan jotain, mikä oli ollut läsnä heidän opettaessaan meitä. Emme ymmärtäneet, että olimme 
tunteneet, kuinka Pyhä Henki oli ollut kanssamme. Myöhemmin kyllä käsitimme sen, kun veljet 
kysyvät, olimmeko tunteneet jotain erilaista heidän meillä ollessaan. He selittivät edelleen, että juuri
Pyhä Henki oli saanut heidät tulemaan meille ja opettamaan Kristuksen evankeliumia, jotta 
tuntisimme edelleen tuon vaikutuksen, mutta että se heikkenisi, kunnes he tulisivat takaisin. 
Tiesimme heidän puhuvan totta, koska koimme tämän muutoksen yhä uudelleen ja uudelleen. Sitten
tuli aika, jolloin veljet antoivat meille haasteen lukea Mormonin kirjaa ja rukoilla sen 
todenmukaisuudesta ja siitä, oliko se todellakin Jumalan sanaa. He osoittivat meille kohdan Moroni 
10:3–5, jossa on lupaus niille, jotka etsivät totuutta vilpittömästi, että Herra ilmoittaa heille totuuden
Pyhän Hengen voimalla, jos he pyytävät uskossa lainkaan epäilemättä.

Luimme tämän ohjeen ja menimme makuuhuoneeseen ja polvistuimme yhdessä rukoilemaan 
ääneen Herraa. Kysyimme, oliko Mormonin kirja totta ja todella Jumalan sanaa. Saimme hädin 
tuskin sanat lausuttua, kun selkeä ääni, joskin hiljainen, sanoi: ”Se on totta.” Katsoimme toisiamme,
eikä kumpikaan uskaltanut ensin kysyä toiselta, mitä olimme kuulleet. Lopuksi kysyn Ainolta, oliko
hän kuullut äänen kuten minä, ja hän sanoi, että hän aikoi juuri kysyä minulta samaa. Niinpä 
vertailimme kokemuksiamme ja tiesimme, että olimme molemmat kuulleet samat sanat ja että 
meillä oli epäämätön todistus Mormonin kirjan totuudesta ja siitä, että Joseph Smith oli Jumalan 
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profeetta. Siitä lähtien evankeliumin hyväksyminen oli helppoa, ja Pyhä Henki auttoi meitä 
ymmärtämään viisauden sanaa ja kymmenysten lakia ja noudattamaan niitä, ilman että niistä olisi 
tullut ylitsepääsemättömiä kompastuskiviä matkallamme. Ylistys Herralle, että Hän viisaudessaan ja
armossaan meitä syntisiä kohtaan antoi Kristuksen veren pestä pois syntimme ja että meillä on nyt 
mahdollisuus palata Hänen luokseen.

Meidät kastettiin Lahden kappelissa 23. lokakuuta 1960. Minut kastoi vanhin Robert Allen, ja 
vanhin James E. Ferguson kastoi Ainon. Se oli siihen mennessä elämämme mahtavin päivä. Pian 
sen jälkeen, kun meidät oli kastettu, alkoi ilmetä vastustusta vasta syntyneen uskomme ja onnemme 
tuhoksi. Kaikenlaista kirkkoa vastaan suunnattua kirjallisuutta alkoi tulla postiluukustamme. 
Samoin tapahtui työpaikoillamme. Nimettömiä kirjoituksia kaikenlaisista valheista, joilla yritettiin 
mustamaalata kirkkoa ja sen jäseniä, jätettiin työpisteeseeni lähes joka päivä. Nämä asiat eivät 
himmentäneet eivätkä voineet himmentää totuuden kirkasta valoa, joka asui sydämessämme. Postia 
jakaessani olin niin iloinen uudesta elämästäni, että halusin kertoa siitä kaikille. Tunsin, etteivät 
jalkani koskettaneet maata, vaan leijuin sen yläpuolella ilmassa. Se oli niin mahtava tunne, että se 
sai sydämen rinnassani miltei pakahtumaan. Pian ihmiset ympärilläni alkoivat huomata muutoksia 
tavoissani ja alkoivat esittää kysymyksiä saadakseen selville syyn sellaiseen persoonallisuuteni 
muutokseen. Äitini sanoi, että olin kuin toinen mies, parempi niin monella tapaa. Hän oli iloinen 
nähdessään minun muuttuvan.

Perhe-elämämme alkoi muotoutua kokonaan uudenlaiseksi, ja sekin antoi ihmettelemisen aihetta 
monille, jotka olivat tunteneet meidät vuosia. Useille muille se aiheutti pettymyksen, ja yhteydet 
hiipuivat. Toiset tulivat entistä läheisemmiksi. Sukulaiset olivat huolissaan ja häpeissään siitä, että 
perheessä oli nyt mormoneja. Nuorin sisareni Maija-Liisa ei ollut sellainen. Hän alkoi tutkia 
evankeliumia minun avullani, ja lähetyssaarnaajat opettivat häntä meidän kodissamme. Äitini 
syväksi suruksi hän hyväksyi heidän opetuksensa, ja hänet kastettiin pian. Hän oli ensimmäinen 
henkilö, jota pystyin ohjaamaan Kristuksen luokse. Hänen jälkeensä on ollut muitakin, joille 
minulla on ollut tilaisuus esitellä Kristuksen evankeliumia.

Riihimäen seurakunta

Kun liityimme kirkkoon, seurakuntamme piti kokouksia veli Vuorisen kotona Petsamonkadulla. Se 
oli hänelle kätevää, koska hän oli seurakunnanjohtaja, mutta tilat kävivät ahtaiksi, kun jäsenmäärä 
kasvoi. Siihen mennessä olin jo edistynyt pappeudessa. Mark E. Anderson asetti minut 
vanhimmaksi Riihimäellä 1. lokakuuta 1961. Hän oli tuolloin lähetysjohtajana Suomessa ja kutsui 
minut seurakunnan johtokuntaan veli Vuorisen neuvonantajaksi. Hän pyysi minua katsomaan 
vanhaa Allinna-nimistä kartanoa. Se sijaitsi Koulukadulla kukkulan laella, ja sieltä oli näköala 
kaupungin yli. Koska rakennus oli ollut pitkään tyhjillään, emme tienneet, missä kunnossa se oli. Se
oli rakennettu 1900-luvun alussa, ja sillä oli huono maine. Joka tapauksessa sain avaimen rouva 
Vainiolta. Eräänä alkukevään iltana 1962 menin tarkastamaan pimeää ja synkkää kartanoa. Tulimme
siihen tulokseen, että hyvän siivouksen jälkeen rakennus kelpaisi kokouspaikaksi, jos vuokra olisi 
kohtuullinen. Teimme paljon työtä, ja lopulta meillä oli ensimmäinen sakramenttikokous Allinnan 
kappelissa kesäkuussa 1962. Olimme iloisia, että saimme kokoontua tilavammassa paikassa kuin 
jossain olohuoneessa.

Meillä oli oikein hyvä ja rauhallinen kokoontumispaikka tuossa vanhassa rakennuksessa. Minulla 
on monia mukavia muistoja siitä ajasta. Minut erotettiin seurakunnanjohtajaksi Riihimäen–
Hyvinkään seurakuntaan. Tauno Savolainen oli tuolloin piirinjohtaja.

Pian seurakunnanjohtajaksi tulemiseni jälkeen hankimme kokouspaikan upouudesta 
työväenliikkeen talosta Hämeenkadulta edellistä paikkaa alempaa. Minulla oli nyt mukava toimisto 
ja erilliset luokkahuoneet pyhäkoulua ja muita tilaisuuksia varten.

Sitten sisar Anneli Castren ja hänen lapsensa alkoivat suunnitella Amerikkaan lähtöä. Tuolloin olin 
heidän kotiopettajansa. Perheistämme on tullut hyviä ystäviä. Aino ja Anneli ovat edelleen kaikkien 
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näiden vuosien jälkeen hyvin läheisiä toisilleen. Anneli auttoi meitä tuntemaan itsemme 
tervetulleiksi seurakuntaan ja kirkkoon. Hän auttoi meitä tulemaan Yhdysvaltoihin, asettumaan ja 
kotiutumaan. Hän on ollut meille todellinen ystävä suurimman osan elämästämme. Meillä on syvä 
rakkaus sydämessämme häntä ja hänen perhettään kohtaan.

Muistan tapauksen keväältä 1961, kun olin juuri lähdössä töihin ja ovikello soi kello 15. Annele ja 
Leena Castren seisoivat oven takana. Anneli oli lähettänyt heidät hakemaan minut voitelemaan ja 
siunaamaan Liisan, hänen toiseksi vanhimman tyttärensä, joka oli sairas ja korkeassa kuumeessa. 
Minulla oli vain muutama minuutti aikaa, joten käskin heidän mennä kotiin, niin minä rukoilisin 
Liisan puolesta. Polvistuessani rukoilin Herraa, että Hän parantaisi Liisan. Sitten menin kiireesti 
töihin postiin. Myöhemmin minulle kerrottiin, että samaan aikaan Lisa oli noussut ylös ja alkanut 
leikkiä muiden lasten kanssa. Aivan kuin hän ei olisi koskaan sairas ollutkaan. Tiedän, että Jumalani
kuuli rukoukseni ja paransi pienen tytön, koska hänen äitinsä usko oli vahva.

Minulla on monia kokemuksia siitä, kuinka Jumala kuulee rukouksen ja antaa minulle sen, mitä 
pyydän, kun pyydän uskossa. Yksi näistä sattui, kun olin lomalla Leporannassa Raulin ja Maurin 
kanssa kesällä 1962. Kadotin auton avaimen. Autoni oli pieni englantilainen Austin 30. Avain oli 
pistoolikotelon muotoisessa ruskeassa nahkakotelossa. Pidin avainta housuntaskussa. Sinä aamuna 
kävin katsomassa autoa, koska aioin lähteä illalla Riihimäelle hakemaan Ainon Leporantaan 
saunomaan. En löytänyt avainta. Kaikki taskut turhaan pengottuani järjestin perusteellisen etsinnän. 
Kävimme läpi kaikki polut, joilla olimme kulkeneet sinä aamuna ja edellisenä päivänä. Mitään ei 
löytynyt. Käänsimme kontaten jokaisen ruohonlehdenkin, mutta turhaan. Sinä iltapäivänä, kun 
lämmitin saunaa, aloin tulla epätoivoiseksi, kun en löytänyt avainta. Pojat Raul ja Mauri ja minä 
halusimme mennä ullakolle, jossa meillä oli makuutilat, rukoilla ja pyytää Herraa auttamaan meitä. 
Nuoresta iästään huolimatta pojat olivat oppineet rukoilemaan ja saaneet paljon harjoitusta.

Menimme vintille ja rukoilimme polvillamme, että löytöisimme avaimen. Rukouksen aikana 
Jumalan Henki oli läsnä, niin että tunsimme sen selvästi. Kymmenvuotias Raul ja puolitoista vuotta 
nuorempi Mauri kommentoivat jälkeenpäin, miten he kokivat Hengen olevan läsnä. Menin pienelle 
parvekkeelle oven ulkopuolelle ja kun katsoin alas saunarakennukselle johtavaa polkua kohti, näin 
avaimen. Se oli tasaisella kalliolla keskellä polkua noin 50 metrin päässä. Olimme kulkeneet siitä 
yli viisi kertaa, jopa kontaten löytämättä mitään. Siellä se kuitenkin oli, ilman että yksikään 
ruohonlehti olisi sitä peittänyt. Ilahduimme niin, etten voinut pidättää kyyneleitä nousemasta 
silmiini. Ylistimme Herraa siitä, että hän kuuli rukouksemme ja vastasi siihen niin ihmeellisellä 
tavalla. Se oli todellinen ihme.

Menimme hakemaan Ainoa Riihimäeltä ja kerroimme hänelle tapauksesta. Olen kokenut paljon 
sellaista, mikä todistaa Jumalan voimista ja Hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, ja tiedän, että Hän 
kuulee rukouksemme, jos uskomme Häneen. Elämämme oli täynnä kirkon toimintaa ja työtä. Olin 
vielä postimies, ja Aino työskenteli tavaratalossa. Pojat kävivät kansakoulua. Saimme monia uusia 
ystäviä niiden tilalle, jotka hylkäsivät meidät, kun liitymme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkkoon.

Kaivoimme kappelin rakennustyömaalla Lahdessa kesällä 1962 salaojaa rakennuksen laajennuksen 
perustusten ympärille. Maa oli savea ja sää sateinen. Meillä oli lautasuojus, mutta se ei kestänyt 
kovin hyvin. Maata sortui kaivantoon kerta toisensa jälkeen, mikä teki työstä vaarallista. 
Rakennusvalvojana toiminut vanhin Kähkönen oli hyvin huolestunut, sillä määrätty 
valmistumisaika lähestyi. Koska sade ei osoittanut lakkaamisen merkkejä, hän kutsui kaikki veljet 
koolle yhteen luokkahuoneeseen. Sitten hän ehdotti, että rukoilisimme yhdessä, että Herra lopettaisi
sateen, jotta saisimme työmme päätökseen sinä päivänä. Muodostimme rukouspiirin, ja veli Emil 
Kähkönen lausui rukouksen sanat ja pyysi, että sade lakkaisi ja maa kuivuisi. Jumalan Henki oli 
läsnä hyvin voimakkaana, kun rukoilimme.

Kun menimme ulos, pilvet olivat poissa, sade oli lakannut, ja aurinko paistoi täydeltä terältä 
kuivaten maata nopeasti. Ilomme oli suuri, ja monilla meistä oli kyyneleet silmissä. Ylistimme 
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Herraa Hänen hyvyydestään. En koskaan unohda sitä päivää. Se on ollut suurena voiman lähteenä, 
kun elämä on ollut synkkää. Se auttaa minua muistamaan rukouksen voiman hädässä. Myöhemmin 
elämässäni olen kokenut Jumalan voiman niin läheltä, että se on jättänyt minut fyysisesti heikoksi ja
henkeni niin täyteen hänen hyvyyttään, että sydämeni on ollut pakahtua rinnassani.

Amerikkaan

Sisar Anneli Castren lähti Yhdysvaltoihin vuonna 1962 tai 1963. Vuoden kuluttua siitä Aino ja minä
aloimme suunnitella lähtöä Kanadaan. Olin tuolloin Riihimäen–Hyvinkään seurakunnan johtaja, ja 
se seikka oli aina mielessäni. Jopa ajatuskin siitä, että lähtisin ja jättäisin työni ja tehtäväni, kaikki 
veljet ja sisaret, tuntui mahdottomalta, varsinkin kun pappeudenhaltijoista oli pulaa lähetyskentällä. 
Kun tapasin lähetysjohtaja Asplundin, hän sanoi, että minun ei tarvinnut huolehtia tehtävästäni 
seurakunnanjohtajana, sillä Jumala löytäisi sopivan veljen jatkamaan työtäni.

Tämä tapaaminen ja saamani neuvot rauhoittivat mieleni ja palasin Helsingistä kotiin tietäen, että 
Herra kertoisi minulle varmasti, minne ja milloin minun täytyy mennä. Sitten heräsi kysymys, mistä
saisin rahat kulujen kattamiseen. Luotin siihen, että sekin selviäisi, kun olisi sen aika. Sillä välin 
meidän piti opiskella englantia. Haimme myös maahanmuuttoviisumia Yhdysvaltoihin, koska 
emme olleet kuulleet Kanadan suurlähetystöstä mitään sinne kauan sitten tekemästämme 
hakemuksesta. Jäimme odottamaan, että saisimme jotain tietoa Yhdysvaltain suurlähetystöstä, mutta
emme kuulleet yhtään mitään. Hekin tuntuivat unohtaneen meidät.

Sitten kaikki alkoi asettua paikoilleen itsestään. Veli Bruce Wright, ilmestyi ”katukuvaan”, ikään 
kuin Herra olisi hänet lähettänyt. Hänet oli vapautettu lähetystyöstä, ja matkusteltuaan Euroopassa 
ja Venäjällä hän palasi hakemaan tulevaa vaimoaan Maria Andrejevaa Hämeenlinnan 
seurakunnasta. Tämän koti oli noin 30 kilometrin päässä Riihimäeltä pohjoiseen.

Bruce meni Yhdysvaltain suurlähetystöön hakemaan Marian viisumia. Siellä ollessaan hän 
tiedusteli meidän viisumihakemuksiamme, jotka olimme lähettäneet muutama kuukausi aiemmin ja 
joista emme olleet kuulleet sen koommin. Virkailija alkoi etsiä niitä, mutta ei löytänyt. Ne olivat 
hukassa. Virkailija sanoi olevansa pahoillaan, mutta että uudet hakulomakkeet lähetettäisiin heti. 
Vielä hän lupasi, että paperit käsitellään viipymättä. Lähetimme Annelille kirjeen ja kerroimme 
hänelle suunnitelmistamme. Hän varmaankin vuorostaan mainitsi jotain Richard Mechamille, joka 
puolestaan puhui meistä vanhemmilleen. Joka tapauksessa lopputulos oli, että Le Roy ja Ethel 
Mecham American Forkista Utahista tarjoutuivat tukemaan meitä. Nämä ihanat ihmiset lähettivät 
kaikki tarvittavat asiakirjat maahanmuuttohakemustamme varten. Vain kahden viikon kuluttua siitä, 
kun lähetimme paperimme suurlähetystöön, saimme ohjeet, mitä meidän piti tehdä, jotta saisimme 
viisumimme. Sitten meidän piti kiireesti käydä lääkärintarkastuksissa. Oli myös haastatteluja ja 
rokotuksia. Piti vain odottaa. Lopulta saimme USA:n suurlähetystöstä kirjeen, joka sisälsi 
maahanmuuttoviisumimme. Normaalisti niiden saaminen tuohon aikaan kesti 2–3 vuotta, meillä 
vain 2 kuukautta.

Sitten oli aika valmistautua suureen muuttoon valtameren taakse. Meidän oli ilmoitettava 
aikeistamme työnantajillemme ja huolehdittava matkajärjestelyistä ja pohdittava matkustustapoja. 
Ennen kaikkea oli laadittava kustannusarvio ja löydettävä edullisin tapa tuolle pitkälle matkalle.

Pienen selvittelyn jälkeen päädyimme Suomen Höyrylaiva Oy:n rahtialukseen nimeltä Finnsailor, 
jonka oli määrä purjehtia New Yorkiin marraskuussa vuonna 1964. Varasimme matkan, ja 
järjestelykykyinen Aino huolehti kaikista monimutkaisista asioista. Yksin en olisi siihen pystynyt, 
enkä usko, että kaikki suunnitelmamme olisivat toteutuneet ilman Ainon tarmokkuutta.

Varhaiskauden teoksia (kuvat Teppo Hallamaa, ellei toisin mainita)

Veljeni Keijo ja minä pidimme molemmat piirtämisestä. Ensimmäinen ohjaajani oli Nanny Still 
(1926–2009). Hän oli kuuluisa lasisuunnittelija Riihimäen lasilla. Hän opetti piirtämistä ja 
muotoilua. Seuraava ohjaajani oli Åke Mattas (1920–62), jolta opin öljymaalausta. Aloin opiskella 
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myös puupiirrostekniikoita. Taiteilija nimeltä Säde Salmi-Nykopp (1937–), Picasson oppilas, oli 
ohjaajani, joka sai minut kiinnostumaan abstraktista taiteesta, ja tein useita sellaisia maalauksia. 
Siihen aikaan elämässäni harrastin maalausta aktiivisesti. Riihimäki osti osan teoksistani 
kokoelmiinsa.

Riihimäen kaupungin taidekokoelma

1952.
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1960.

Kirkkomatka (1/16 ).
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Vähäisen omaisuutemme myymiseksi päätimme järjestää huutokaupan. Oli vaikeaa nähdä 
taloustavaroittemme, joista monien vuoksi olimme tehneet uhrauksia, menevän ihmisille, jotka eivät
arvostaisi niitä. Monet niistä olimme valmistaneet omin käsin. Joistakin tavaroista saimme 
paremman hinnan kuin olimme itse maksaneet. Varsinkin maalaukseni menivät hyvin kaupaksi, 
samoin lelut, jotka olin tehnyt pojille. He eivät halunneet luopua niistä, mutta sille ei voinut mitään, 
vaikka se olikin heistä vaikeaa. Kun tuli tietoon, että lähdemme maasta, kotikaupunkini Riihimäki 
osti osan teoksistani kokoelmiinsa.

Niistä ja auton myymisestä saimme kokoon niukat matkarahamme, 400 dollaria, ei paljon 
edessämme olevaa pitkää matkaa varten. Päästyämme eroon kaikesta, mitä emme voineet viedä 
mennessämme, meidän oli pakattava ne tavarat, jotka aioimme ottaa mukaan. Vaikeinta oli sanoa 
jäähyväiset perheelle, äideille ja isille, veljille ja sisarille, sedille, tädille ja serkuille, jotka yhtäkkiä 
tuntuivat hyvin läheisiltä ja rakkailta. Minun oli hyvin vaikea jättää jäähyväiset äidilleni. Hän piti 
minusta kiinni, eikä halunnut päästää irti, koska ei tiennyt, näkisimmekö toisiamme enää koskaan, 
juuri kun hän oli oppinut pitämään kaikista minussa tapahtuneista muutoksista. Isäni suhtautui 
lähtööni paremmin. Hän ei välittänyt minusta samalla tavalla kuin äiti.

Merellä

Matkamme alkoi 16. marraskuuta 1964 ja vei meidät lopulta Atlantin valtameren yli uuteen 
kotimaahamme. Meillä ei ollut kokemusta merimatkoista, joten odotimme innolla, mitä tapahtuu. 
Ilmeni heti, että meistä pidettäisiin hyvää huolta. Miehistön jäsenet olivat hyvin kohteliaita ja 
ystävällisen toimeliaita. Matka Atlantin valtameren yli marraskuussa ei todellakaan ollut kenenkään 
unelma. Koimme sen pian. Merenkäynti oli kovaa jo Itämerellä, eikä sen rauhoittumisesta 
lähiaikoina ollut toivoa. Kielin kanavan jälkeen Pohjanmerellä saimme tuntumaa entistä suurempiin
aaltoihin, ennen kuin saavuimme Saksan Bremeniin. Sieltä otimme kansilastia Marylandiin 
Yhdysvaltoihin. Se tulisi vaikeuttamaan matkaamme huomattavasti.

Eräänä aamuna matkamme loppupuolella heräsin siihen, että joku tai jokin löi minua päähän 
jollakin kovalla. Aluksi en ymmärtänyt, mikä se oli, mutta sitten huomasin, että olin itse lyönyt 
pääni sängynpäätyyn. Laiva keinui rajusti ja liu’uin edestakaisin sängyssäni laivan liikkeiden 
mukaan. Näin vesimassojen vyöryvän laivan kylkiä vasten.

Jotenkin saimme pukeuduttua ja suuntasimme aamiaiselle pääkannella olevaan salonkiin. 
Yllätykseksemme oli vaikea laskeutua alas portaita. Meistä tuntui kuin olisimme nousseet portaita 
ylös emmekä laskeutuneet alas. Sinä aamuna tulimme paikalle ensimmäisinä. Huomasimme, että 
pöytäliinat olivat märkiä, ja pian selvisi miksi. Astiat ja ruokailuvälineet eivät olisi muuten pysyneet
pöydällä, vaikka sen reunat oli käännetty ylös. Meitä palveltiin heti odottamatta muita. Alus vapisi 
rajusti, kuin se olisi kärsinyt kivusta ja painui rytisten aallonpohjaan. Seuraava iso aalto hautasi 
etukannen ja sillan hetkeksi vesimassojen alle, kunnes laiva täristen nousi aallon harjalle 
pudotakseen taas alas. Pian ilmoitettiin, että olimme Hilda-nimisen hurrikaanin kynsissä ja että 
aluksemme oli vakavassa vaarassa Bremenistä otetun raskaan kansikuorman takia. Lasti oli 
raakapaperia. Jos se pääsisi kastumaan, se turpoaisi, niin että laivan runko hajoaisi saumoistaan. 
Silloin uppoaisimme varmasti. Huono tilanne paheni entisestään, kun huomattiin, että raskas 
kansikuorma oli rikkonut yhden kansipalkin ja oli irtoamaisillaan. Koko miehistö tuli kannelle 
varmistamaan kuormaa. Aluksemme eteni kolmen solmun vauhtia vastatuuleen, juuri tarpeeksi 
pitämään kurssin.

Päivällisaikaan kapteeni, kuten kaikki me muutkin, kuuli rikkinäisten kansipalkkien kirskuvan 
äänen niiden liikkuessa toisiaan vasten. Hänen haarukkansa pysähtyi kesken suuhun viemisen. Hän 
oli huolissaan, koska emme voineet auttaa muita aluksia, joiden SOS-kutsuja saimme koko ajan. 
Myrskyn raivotessa pahimmillaan, päätin mennä sillalle ottamaan kuvan noista suurista aalloista, 
kun ne vyöryivät keulan yli ja huuhtoivat alempaa kantta perään asti. Jopa yläkansi oli ajoittain 
veden alla. Olin juuri ottanut kuvan aallosta ja siirsin filmiä, kun aalto osui keulaan ja samassa joku 
tarttui kaulukseeni takaapäin. Hän veti minut sivuttain ovea kohti, ja juuri sillä hetkellä vesimassat 
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painoivat oven kiinni ja työnsivät minut sisään ohjaushyttiin. En ollut huomannut oven avautumista,
kun vartioupseeri, joka on nähnyt vaarani, veti minut sisään, ennen kuin vesi syöksyi kannen yli.

Kun näytti siltä, että aluksemme oli tuhoon tuomittu, kokosin perheeni rukoukseen hytissämme. 
Polvistuimme yhdessä Herran eteen ja pyysimme Häntä pelastamaan tuholta meidät ja muut ihmiset
laivalla. Rukoillessamme tunsimme Jumalan Hengen olevan läsnä hyvin voimakkaana, ja yhtäkkiä 
kaikki myrskyn äänet katosivat. Kun menimme ulos, näimme, että meri oli tyyntymässä, että 
aurinko paistoi ja tummat myrskypilvet hajosivat. Tiedän, etten voi unohtaa tapahtunutta koskaan 
elämäni aikana. Tiedän, että Jumala kuulee rukouksemme, jos rukoilemme uskossa, ja vastaa 
meille, kun tarvitsemme apua.

Kun tapasimme miehistön jäseniä, he ihmettelivät äkillistä sään muutosta. He eivät olleet uskoa, 
että myrsky voisi päättyä niin nopeasti. Kukaan ei osannut antaa mitään järkevää selitystä 
tapahtuneelle. Vain me, jotka olimme rukoilleet, tiesimme, mitä oli tapahtunut, ja meidän olisi 
pitänyt kertoa kaikille totuus siitä, miksi myrsky lakkasi, mutta jostain syystä emme tehneet niin. 
Ainakaan en muista, että olisin kertonut.

Hilda-hurrikaanista selviydyttyään, aluksemme joutui sakeaan sumuun, jonka aiheutti hurrikaanin 
mukana pohjoiseen virrannut lämmin, kostea ilma. Tämä sama myrsky aiheutti paljon vahinkoa 
Amerikan mantereella, ennen kuin se palasi merelle. Tuo marraskuun hurrikaani vuonna 1964 upotti
monia aluksia Atlantin valtameren länsi- ja keskiosissa. Kun tulimme USA:n aluevesille, luotsi-, 
tulli- ja maahantuloviranomaiset nousivat laivaan ja saavuimme viimein Baltimoren satamaan. 

Bussilla Siioniin

Lyhyen ajomatkan jälkeen saavuimme arvokkaan näköisen rakennuksen eteen, joka osoittautui 
hotelliksi. Meidät ohjattiin sisään, kirjattiin vieraiksi ja vietiin huoneeseen. Oppaamme lupasi tulla 
takaisin sunnuntaiaamuna ja viedä meidät Greyhound-asemalle, missä nousisimme Chicagoon 
menevään bussin. Siellä meidän oli määrä vaihtaa Salt Lake Cityyn jatkavaan linja-autoon. Meille 
jäi vain käsimatkatavarat. Kaiken muun oppaamme vei mukanaan autonsa tavaratilassa.

Siellä olimme taas neljästään. Emme tienneet oppaamme nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa. Entä 
jos hän ei humalaltaan muistaisikaan aamulla, minne oli meidät jättänyt? Mitä me sitten tekisimme?
Monet kysymykset pyörivät mielessäni, ja huoli perheeni kohtalosta painoi raskaasti mieltäni. 
Perherukouksen jälkeen menimme nukkumaan tuossa pimeässä huoneessa, jonka katto oli 
korkealla. Huone haisi ummehtuneelta ja oli jokseenkin kolkko. Siellä vietimme ensimmäisen 
yömme Amerikan mantereella.

Aamiaisen jälkeen menimme aulaan odottamaan oppaamme ilmaantumista. Menin kassalle 
maksamaan laskumme, mutta suureksi yllätyksekseni sain kuulla, että 45 dollarin lasku oli jo 
maksettu. Kun kysyin, kuka sen on maksanut, minulle sanottiin, että joku mies oli tullut kadulta 
sisään ja kysynyt sukunimemme mainiten, kuinka paljon olimme velkaa. Kun hän sai tietää 
summan, hän oli maksanut sen kokonaan. Olimme ällikällä lyötyjä, mutta myös iloisia ja kiitollisia 
tästä matkakulujemme avustamisesta. Meillä oli vain 400 dollaria, emmekä tienneet, kuinka kauan 
sen piti riittää, ennen kuin löytäisimme työpaikan ja asunnon.

Olen varma, että hyväntekijämme oli Jumalan lähettämä. Kun oppaamme tuli, kiitin häntä laskun 
maksamisesta, mutta hän sanoi, ettei hän suinkaan ollut maksanut sitä. Hän meni kassalle ja kuuli 
saman kuin me ja päätään puistellen alkoi auttaa meitä autoonsa. Meillä oli nyt ainakin 
matkatavarat taas mukana, ja menimme linja-autoasemalle. Hankimme bussiliput Chicagoon, ja hän
neuvoi, kuinka voisimme vaihtaa Salt Lake Cityn bussiin.

Chicagossa pääsimme uudempaan ja isompaan autoon, jossa oli kaksi kerrosta, alempi kuljettajalle, 
matka- ja muille tavaroille, ylempi matkustajille. Useimmat ihmiset luulivat meitä saksalaisiksi, 
koska korostuksemme oli samanlainen. Korjasimme nopeasti tuon virheen. Kuultuaan todellisen 
kansallisuutemme he halusivat seuraavaksi tietää, missä Suomi sijaitsee. Tämä puolestaan toi esiin 
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toisen asian, joka sai meidät hyvin ylpeiksi suomalaisuudesta. Se oli se tosiasia, että Suomi oli ainoa
kansakunta maan päällä, joka oli maksanut takaisin sotavelkansa Yhdysvalloille.

Matkalla mantereen halki näimme monia kaupunkeja ja hämmästykseksemme monia kirkkoja 
pienimmissäkin kylissä. Kolmella, neljällä eri lahkolla oli kappelinsa samalla kadulla. Aloin 
ymmärtää, miltä Joseph Smithistä varmaankin tuntui, kun hän etsi tosi kirkkoa, johon liittyä. Tunsin
olevani hyvin siunattu siitä, että perheeni ja minä olimme ainoan tosi kirkon jäseniä maan päällä. 
Tiesimme, että oppi kirkosta tuli Jumalalta ja Hänen Pojaltaan Jeesukselta Kristukselta elävän 
profeetan kautta. Ne eivät ole vain pyhien kirjoitusten kanssa sekoittuneita ihmisajatuksia vaan 
Jumalan käskyjä meidän pelastukseksemme, eivät vain ihmisten tekemiä dogmeja ja seremonioita 
vaan pappeuden toimituksia Jumalalta saadulla valtuudella.

Perillä

Vihdoinkin sateisena iltana näimme kaukaisuudessa kimmeltävät kaupungin valot, ja pian 
saavuimme Salt Lake Cityyn. Pitkä matka oli takana. Oli 8. joulukuuta Herramme vuonna 1964 ja 
oli ilta. Meitä vastassa oli vaalea mies, joka esitteli itsensä Delmar Johnsoniksi, ja hänen kanssaan 
oli pikkutyttö, jonka tunnistimme Leena Castreniksi, Anneli Castrenin nuorimmaksi tyttäreksi. Hän 
kertoi meille, että Delmar oli hänen äitinsä poikaystävä.

Delmar lastasi meidät ja matkatavaramme Thunderbirdiinsä, ja aloitimme matkamme Annelin 
kotiin, kunnes saisimme sanan Dick Mechamille American Forkiin. Hänen oli määrä tulla 
hakemaan meidät vanhempiensa kotiin, jonne asettuisimme ensin, kunnes löytäisimme työtä ja 
pysyvämmän kodin.

Pitkän matkan jälkeen olimme kaikki hyvin väsyneitä, ja ohut ilma 1 500 metrin korkeudessa 
vaikutti myös. Keuhkomme olivat tottuneet hapekkaampaan ilmaan lähes merenpinnan tasolla. 
Kesti siis jonkin aikaa tottua tähän uuteen ympäristöön. Olimme Annelin luona muutaman päivän 
katsellen ympärillemme ja ihmetellen kaikkea.

Dick Mecham tuli hakemaan meidät Annelin luota ja vei meidät vanhempiensa kotiin American 
Forkiin 80 km Salt Lake Citystä etelään. Tie tuohon kaupunkiin kulkee vuorijonon läntisimmän 
harjanteen, Point of the Mountainin, yli.

En muista enää mitään muuta ensimmäisestä tapaamisestamme Dickin vanhempien kanssa kuin 
heidän hymyilevän, ystävällisen olemuksensa, kuuttakymmentä lähentelevä pari, harmaat hiukset, 
keskimittaisia, tukevahkovartaloisia. Hyvyys ja ystävällisyys säteili heidän olemuksestaan meitä 
kohtaan, jotka olimme heille täysin vieraita. Meille selvisi pian, ettei Anneli ollut ainoa, joka halasi 
muita ihmisiä tässä maassa.

Meillä oli valmis koti talon kellarikerroksessa. Vastaanotto oli niin lämmin, että pojat olivat heti 
myytyjä. Pappa ja Mamma Mecham ottivat heidät siitä hetkestä lähtien hoitoonsa. Meidät valtasi 
ennen kokematon mutta hyvä tunne siitä, että pitkä matka oli vihdoin takana ja että uusi elämä olisi 
edessämme. Mitä tekisimme ensimmäiseksi ja mitä seuraavaksi? Ainon järjestelmällisyyden 
ansiosta se ei tuottanut liikaa ongelmia. Hän näyttää aina tietävän, mitä milloinkin pitäisi tehdä. 
Kielen kanssa ei ollut paljon ongelmia, koska Dick toimi tulkkina ja me ymmärsimme jo jotenkuten
englantia. Ja kun sanoja ei löytynyt, käytimme käsiämme saadaksemme itsemme ymmärretyiksi. 
Kaikki olivat niin ystävällisiä ja avuliaita meitä vieraita kohtaan.

Muistan ikuisesti ensimmäisen joulun uudessa kotimaassamme. Joulu on aina ollut mielessäni 
hellyyden ja rakkaiden muistojen aikaa. Vuoden 1964 joululla on erityinen paikka muistoissani, 
koska meillä neljällä ei käynyt kylässä ainuttakaan sukulaista ja kaikki oli niin outoa, se mitä 
ihmiset tekivät ja tuttujen laulujen puute, joita olimme tottuneet kuulemaan joulun aikaan. Mutta jos
luulimme, että meidät jätettiin kaikkien jouluvalmistelujen ulkopuolelle, erehdyimme. Meille täysin
vieraat ihmiset toivat lahjoja ja tarvikkeita ja jättivät ne ovellemme. Emme tienneet, keitä he olivat 
tai keitä kiittää. Vanhinten koorumin veljet toivat kauniin joulukuusen, jossa oli täynnä koristeita ja 
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kaikkea muuta tervetulleena lisänä siihen, mitä rakas pikku vaimoni Aino oli tuonut mukanamme 
Suomesta. Oi, kuinka rakastinkaan noita hyviä ihmisiä, jotka tekivät kaikkensa saadakseen meidät 
tuntemaan olomme kotoisaksi ja tervetulleeksi heidän joukkoonsa. He todella tekivät ensimmäisestä
joulustamme Amerikassa unohtumattoman kokemuksen. Aino toki sai joulutunnelman aikaan 
verrattomilla kyvyillään luoda mukavuutta ja lämpöä niin pienestäkin. Olen hyvin kiitollinen siitä, 
että hän on aina tukenut minua tässä elämässä, mutta erityisesti tuona ensimmäisenä jouluna tuossa 
oudossa ympäristössä. Alan ymmärtää, kuinka suuri siunaus hän on ollut minulle. En tiedä, mitä 
olisin ollut ilman häntä.

Joululoman jälkeen aloimme etsiä töitä. Kävi ilmi, että American Forkista niitä ei meille olisi. 
Tulimme siihen tulokseen, että meidän oli mentävä Salt Lake Cityyn. Apuun tuli taaskin kotiin 
palannut lähetyssaarnaaja. William Prattista tuli Herran käsivarren jatke tässä asiassa. 
Monitaitoisuutensa ansiosta Aino palkattiin Beehive Clothing Millsiin ompelijaksi. Siksi meidän 
piti muuttaa Salt Lake Cityyn. Dick lainasi isänsä lava-auton ja auttoi meitä muutossa. Asuimme 
ensin Prattien luona, kunnes löysimme pienen talon Sugarhousen alueelta. Talo oli vanha ja 
huonokuntoinen, mutta se oli meille jälleen koti. Talo oli kalustettu mutta tarvitsi hieman ehostusta 
ollakseen kodikkaampi. Maksoimme 80 dollaria kuukaudessa, ja minun piti tarvittaessa huolehtia 
sen hoidosta.

Asuimme tässä osoitteessa kevääseen 1965 asti, mutta kun olin saanut puutarhan ja pihan 
näyttämään hyvältä ja saanut paikan siivottua, vuokranantaja nosti vuokraamme 10 dollarilla. Ei 
kovin mukavaa, ja kerroin sen hänelle. Hän ei kuitenkaan arvostanut ponnistelujani saada 
kiinteistönsä näyttämään paremmalta. Päätimme etsiä toisen vuokrapaikan.

Kukapa muu kuin Delmar Johnson tuli jälleen auttamaan meitä? Hänellä oli uusi koti Holladayssa 
muuttovalmiina, ja hän tarjosi samalla vuokralla vanhaa taloaan Sugarhousessa. Se oli paljon 
mukavampi, siinä oli isompi piha, ja se sijaitsi paremmalla paikalla. Tein taas sopimuksen, että teen 
pihatyöt ja hoidan kaiken, ja niin meidän piti taas muuttaa, ei kauaksikaan.

Siipien suojassa

Pääsimme seurakuntaan, jossa meidät otettiin ”siipien suojaan”. Siellä saimme myös patriarkaaliset 
siunaukset Grantin vaarnan patriarkalta Samuel H. Hurstilta. Asuimme tässä osoitteessa kesäkuuhun
1966 asti. Sitten meillä oli onni ostaa oma talo osoitteesta 1334 Atherton Drive, Taylorsville 
Suolajärven piirikunnassa. Herra siunasi meitä jälleen, niin että löysimme kodin, josta pidimme heti
sisään astuttuamme. Olohuone oli talon takaosassa. Talo oli kaksitasoinen, ja siinä oli kolme 
makuuhuonetta yläkerrassa, olohuone ja keittiö alakerrassa. Siinä oli kaksi kylpyhuonetta, joista 
toinen alakerrassa ja toinen yläkerrassa.

Kuva Google Maps
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Teimme Ainon kanssa kovasti töitä saadaksemme perheen tärkeät tarpeet tyydytetyiksi. Aloin 
työskennellä European Health Clubissa Highland Drivella, yli kuuden kilometrin päässä kotoa. 
Anneli Castren kertoi työpaikasta minulle, ja ystävämme, kotiin palannut lähetyssaarnaaja Harry 
McCoy, vei minut sinne jättämään hakemuksen. Minut palkattiin.

Eräänä päivänä sattui jotakin hauskaa, kun päätin työni jälkeen käydä saunassa. En tiennyt, että 
amerikkalaiset eivät lyöneet löylyä, kuten me suomalaiset teemme. He vain istuivat hikoilemassa. 
Niinpä, kun sauna ei ollut tarpeeksi kuuma minulle, heitin löylyä. Silloin sauna lämpeni, niin kuin 
saunan pitääkin. Nautin löylystä, kun ovi kiskaistiin auki ja johtaja ryntäsi sisään ja hyppäsi takaisin
ulos. Sitten ovi aukesi raolleen ja hän työnsi päänsä sisään ja kysyi: ”Oletko kunnossa, Pekka?” 
”Yes Sir, olen kunnossa.” ”Mitä täällä tapahtuu?” Yritin selittää hänelle, kuinka sauna toimii, jos 
sitä osaa käyttää oikein. Selitin vihdan käyttöä ja mitä etua siitä on. Ilman vihtaa saunasta ei voi 
nauttia täysin, sanoin hänelle. Hän innostui kokeilemaan ja tuli kanssani saunaan.

Pysyvä työpaikka

Tuo työsuhde ei kestänyt kovin kauan. Ystävämme Bill Pratt kertoi minulle, että Beehive Clothing 
Millsissä oli avoin paikka. He etsivät ompelukoneasentajaa, ja hän itse oli yksi asentajista. Koska 
kyseessä oli sama tehdas, jossa Aino työskenteli, tartuin tilaisuuteen mielelläni. Minulle varattiin 
aika haastatteluun asentajien esimiehen Dick Cederholmin kanssa. Tapasimme hänen toimistossaan,
ja Bill Pratt toimi tulkkina. Sain kaksi viikkoa kestävän koeajan opetellakseni työni ja kaksi 
kuukautta aikaa opiskella englantia tarpeeksi hyvin ymmärtääkseni, mitä ihmiset sanoivat minulle. 

Bill Prattista tuli kouluttajani. Kone, jota minun piti opetella korjaamaan, oli Flatlock. Kukaan 
asentajista ei olisi halunnut korjata niitä, koska se oli niin vaikeaa ja hankalaa. Joku oli purkanut 
tämän koneen, ja se oli pakattu pahvilaatikkoon, koska sitä pidettiin ”sutena”. Minulle sanottiin, että
jos saan koneen takaisin kasaan, niin että se toimii, pääsen yhtiöön uudeksi asentajaksi. Työsuhteeni
olisi vakituinen. Sain ohjekirjan ja kehotuksen lukea se, niin asia olisi sillä selvä.

Minun piti oppia nopeasti, mitä ja miten, mutta oli yksi este. En tuntenut juuri ollenkaan englannin 
teknistä sanastoa, joten lukeminen tai kirjoittaminen oli minulle hyvin vaikeaa. Opetellessani pieni 
taskukokoinen sanakirja oli ainoa kääntämisen apuneuvo. Ohjekirjasta ei ollut paljoakaan hyötyä, 
joten käännyin sen lähteen puoleen, johon olin oppinut luottamaan, kun elämässäni oli ollut vaikeita
aikoja. Rukoilin Herraa, että Hän antaisi minulle viisautta, jotta voisin voittaa kieliongelmani ja 
ymmärtää lukemaani. Herra oli jo siunannut minua useimpia muita nopeammalla oppimiskyvyllä. 
Nyt Hän siunasi minua niin, että ymmärsin näiden ompelukoneiden tekniikkaa. Niin vaikeaa kuin se
olikin, luin ohjeita öisin, ja kun sitten katselin hyvin toimivia koneita ohjeet mielessäni, sain kyllä 
käsityksen niistä lukemattomista säädöistä, joita koneen kokoamiseen tarvittiin. Minulta meni kaksi 
viikkoa, mutta kun rukoilin paljon ja sain apua Herralta, niin Hänen avullaan onnistuin. Tuo tietty 
ompelukone oli aiheuttanut paljon päänvaivaa niin käyttäjille kuin huoltomiehillekin. Siksi se oli 
purettu osiin ja varastoitu. Myöhemmin sain tietää, että sillä tavalla huoltomiehet hankkiutuivat 
eroon koneista, joita eivät osanneet korjata. Kone toimi hyvin kaksi vuotta, kunnes se hajosi ja olisi 
pitänyt korjata. Ottaen huomioon sen tosiasian, että Flatlockit olivat hyvin herkkiä ja hankalia 
koneita, oli hyvinkin todennäköistä, että en olisi suoriutunut saamastani tehtävästä niin 
menestyksellisesti ilman Jumalan apua.

Asentajien esimies antoi minulle täyden tunnustuksen hyvin tehdystä työstä. Hän sanoi, että minut 
oli nyt virallisesti hyväksytty koneasentajaksi Beehive Clothing Millsiin. Se tapahtui maaliskuussa 
1965, ja palvelin 25 vuotta marraskuuhun 1999 asti, jolloin jäin eläkkeelle. Se oli elämässäni 
sellainen ajanjakso, josta olen monta kertaa jälkeenpäin ajatellut, että jos mahdollista, eläisin sen 
uudelleen. Ei siksi, että se oli elämäni parasta aikaa, vaan siksi, että ymmärtäisin nyt paremmin, 
kuinka Jumala haluaa minun kohtelevan muita.

En muista päivämäärää tarkasti, mutta sen täytyi olla joskus vuoden 1970 lopulla, ehkä 1978. 
Valmistimme pappeuden viittoja, joka on temppelivaatteista suurin. Ne pliseerattiin hyvin 
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monimutkaisella kuumaprässäyskoneella, joka oli minun vastuullani, mikäli tarvittiin huoltoa ja 
korjauksia. Tekeillä oli iso tilaus, kun tämän koneen vauhtipyörä putosi akseliltaan. Tuotanto 
pysähtyi, ja minut kutsuttiin pikimmiten korjaamaan ongelma. Yritin tehdä kaikkeni, mutta turhaan. 
Vauhtipyörä irtosi jatkuvasti.

Arvatkaa, olinko huolissani. Koko illan yritin selvittää, mitä en ollut huomannut. Olin kokeillut 
kaikkia omia ideoitani ja muiden, jotka olivat aiemmin työskennelleet koneen parissa, turhaan. 
Vauhtipyörä ei pysynyt akselillaan, vaikka mitä tein.

Sinä iltana, kun pidin iltarukousta, pyysin Herraa auttamaan minua tietämään, kuinka voisin korjata 
koneen. Mitä voisin tehdä, jotta tämä vauhtipyörä pysyisi paikallaan. Kuinka voisin koota kaikki 
osat, jotka eivät pysyneet paikallaan. Olin tuskin lopettanut rukoukseni, kun suuri rauhan tunne 
valtasi minut ja taakka nousi harteiltani. Nukuin hyvin ja menin töihin hyvin aikaisin seuraavana 
aamuna.

Tuskin olin päässyt sisään huoltotilaan, kun näin sen kirkastuvan sisältä. Vastakkaisella seinällä näin
ikään kuin televisioruudun, jossa oli kuva laskostuskoneesta ja kaikista sen osista sekä niiden 
kokoamisesta. Siinä näkyi myös osa, joka minun oli valmistettava. Se oli erillään muista, niin että 
näin sen muodon selvästi. Kun toivuin ihmetyksestäni, aloin nopeasti katsella sitä tarkemmin ja 
piirtämään piirtämään sitä yksityiskohtaisesti. Kun viimeistelin piirustustani, kuva alkoi kadota 
seinältä, kunnes se oli poissa. Aloin tehdä puuttuvaa osaa piirustuksen mukaan, ja 
hämmästyksekseni kuva pysyi kirkkaana mielessäni koko työskentelyn ajan ja sain koneen koottua. 
Kone toimi, kun sen käyttäjät tulivat töihin.

Neuleosaston esimies oli huoltanut tätä konetta silloin, kun se oli kuulunut hänen osastolleen. Hän 
oli nyt lomalla, mutta oli kuullut, että kone oli rikki. Hän tuli luokseni, ja kerroin hänelle 
ongelmasta. Hän sanoi minulle heti, että en voinut tehdä mitään saadakseni koneen takaisin 
toimintakuntoon. Hänen mukaansa minulla ei ollut tarpeeksi kokemusta tällaisen monimutkaisen 
koneen huoltamisesta. Vein hänet koneelle ja näytin, että kone kävi hyvin, ja selitin kuinka olin 
korjannut sen. Hän alkoi itkeä, kun hän ymmärsi, että tässä asiassa oli tapahtunut jotain 
yliluonnollista. Uskon, että Jumalan Henki todisti hänelle, että Jumala oli auttanut minua 
korjaamaan koneen, jotta Hänen työnsä voisi jatkua. Tämä tapaus oli vain yksi niistä monista 
kerroista, jolloin Jumala on ohjannut minua arjen tehtävissäni ja harrastuksissani, ja kiitän Häntä 
Hänen rakkaudestaan ja johdatuksestaan läpi elämäni.

Vakiintumisen aika

Vuodet 1970–1976 olivat sitä aikaa, jolloin perheemme alkoi menestyä ja pojista tuli nuoria. Se oli 
monien mahtavien kokemusten ja ilojen aikaa.

Äitini sai aneurysman aivoihinsa huhtikuun alkupuolella 1978. Hän joutui sairaalaan, mutta kuoli 5.
huhtikuuta. Siskoni soitti Suomesta. Äidin elämää ylläpidettiin keinotekoisesti, mutta hän halusi irti 
letkuista. Heti kun se oli tehty, hän nukkui pois. Ainon isä Sulo Koskinen oli sairaalassa samaan 
aikaan kuin oma isäni. Kävin myös hänen luonaan ja pelasin hänen kanssaan korttipelejä. Se oli 
viimeinen kerta, kun näin hänetkin elossa. Hän kuoli vuosi vierailuni jälkeen sydänkohtaukseen, 
joten matkani Suomeen 1978 oli todella surullinen.

Aino ei päässyt osallistumaan isänsä hautajaisiin, koska meillä ei ollut tarpeeksi rahaa. Se oli 
hänelle vaikeaa, koska he olivat olleet hyvin läheisiä. Hänen isänsä ei saanut mahdollisuutta tulla 
luoksemme, vaikka olisi halunnut.

Kuolemansa jälkeen Sulo kuitenkin tuli tapaamaan Ainoa kotiimme osoitteessa Atherton Drive 
1334. En nähnyt häntä. Minulla on tapahtuneesta vain Ainon sana. Minulla ei ole mitään syytä 
epäillä hänen kertomustaan. Hän ei ole mitenkään herkkä, mitä yliluonnollisiin asioihin tulee. Hän 
tunsi isänsä läsnäolon niin voimakkaana, että he jopa kommunikoivat keskenään sanallisesti. Olin 
ulkona takapihallamme, kun hän kävi ensimmäisen kerran. Näin Ainon kävelevän puutarhassamme 
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ja liikuttelevan käsiään, siten kuin hän tekee puhuessaan toisen ihmisen kanssa. Olin tarpeeksi 
kaukana, niin etten voinut kuulla, mitä hän sanoi, mutta hän vaikutti hyvin innostuneelta. Hän 
käyttäytyi kuin olisi esitellyt ruusutarhaansa jollekulle, jota en voinut nähdä mutta jonka tunsin 
olevan läsnä. Kun myöhemmin kysyin Ainolta hänen oudosta käytöksestään, hän sanoi isänsä 
käyneen hänen luonaan. Kun kysyin, pelkäsikö hän, hän vastasi: ”Miksi olisin pelännyt?”

Puutarha- ja pihatyöt kävivät meille liian hankaliksi, ja koska meillä ei ollut ketään auttamassa, 
päätimme myydä talon ja muuttaa asumaan kerrostaloon. Myimme talon, ja 12. maaliskuuta 1998 
ostimme huoneiston Salt Lake Cityn keskustasta Zion Summit Towersista. Muutimme uuteen 
kotiimme huhtikuussa 1998.

Oli vaikeaa tottua kerrostaloon 32 vuoden omakotitalossa asumisen jälkeen. Pikkuhiljaa opimme 
arvostamaan sitä. Meillä on oikein mukavat naapurit ja hyvä seurakunta. Kuulumme Capitol Hillin 
ensimmäiseen seurakuntaan Suolajärven vaarnassa. Se on vanhin kaikista laakson vaarnoista, ja se 
perustettiin jossakin Wyomingissa jo ennen kuin pioneerit tulivat laaksoon. Kappelimme on 
kävelymatkan päässä ylämäkeen kodistamme.

Ihmemies

Tuona kesänä 1999 sain jälleen kokea taivaallisen Isämme rakastavaa huolenpitoa elämässäni. Kun 
olimme Ainon kanssa uima-altaalla keskiviikkona 14. heinäkuuta 1999, menetin tajuntani, upposin 
180 cm syvän altaan pohjalle ja hukuin. Se johtui aivoissani olleesta aneurysmasta. Minut pelasti 
huoltomiehemme, joka kuuli Ainon huudon, sukelsi altaaseen ja veti minut reunalle. Hän antoi 
minulle elvytystä, niin että virkosin mutta olin edelleen tajuton. MAP-sairaalassa neurokirurgit 
suorittivat leikkauksen aneurysman korjaamiseksi. Sama lääkäri, joka oli poistanut aivokasvaimeni 
vuonna 1995, teki minulle myös tämän leikkauksen. Hän sattui olemaan tavoitettavissa, kun minut 
tuotiin sairaalaan. Tavallisesti kestää kuukausia saada aika hänelle, mutta juuri silloin, kun tarvitsin 
kipeästi apua, hänellä ei ollut mitään tekemistä. Olin sairaalassa kuusi viikkoa, ja Aino oli kanssani 
suurimman osan ajasta, joskus jopa yön yli. Kukaan ei uskonut, että selviäisin, kriittisiä hetkiä oli 
niin monta. Jumala kuitenkin auttoi minua selviytymään siitä kaikesta pyhän pappeuden toimitusten
avulla. Sairaalassa minua sanottiin ihmemieheksi, ja siksi minua sen jälkeen kutsuttiin 
asuintaloissammekin.

Siitä kun pääsin sairaalasta, on kulunut kuusi viikkoa ja voin paremmin joka päivä. Opettelen 
kirjoittamaan nimeni ja laskemaan ja tietämään, mikä viikonpäivä nyt on. Myös puheeni paranee. 
Käymme uimassa joka päivä. Lääkäri sanoi, että minun on tärkeää uida niin kauan kuin voin. Yöllä 
on satanut lunta, mutta suurin osa siitä on sulanut pois. Nyt on 29. syyskuuta 1999, ja lämpötila on 
15°C päivällä yöllä noin 2–4°C. Käymme uimassa, kunnes altaan käyttö lopetetaan, yleensä 
marraskuun alkupuolella.

On toukokuu 2000, ja monien vuosien jälkeen maalaan taas. Kiitän siitä taivaallisen Isän hyvyyttä.

Vuonna 2002 vietimme joulujuhlaa pitohuoneessa – suuri illallinen ja lahjojenvaihtoa. Minua 
ärsyttää, kuinka paljon perheeni heittää hyvää ruokaa roskakoriin. Siellä, mistä tulen, on suuri 
loukkaus isännälle ja emännälle tehdä niin. Se osoittaa halveksuntaa tarjottua ruokaa kohtaan. Tässä
maassa se on osoitus siitä, että ihmiselle on annettu niin paljon ruokaa, että hän ei voi syödä 
kaikkea. No, minusta se on hyvän ruoan tuhlaamista, jonka Herra on antanut meille ravinnoksi. Kun
olin lapsi, pidettiin hyvin huonona tapana tai loukkauksena jättää ruokaa lautaselle.

Meillä kotona kävi johtava auktoriteetti, vanhin L. Edward Brown ja hänen vaimonsa Carol 30. 
tammikuuta. He asuvat samassa rakennuksessa. Ainolla oli vakavia vatsakipuja koko yön, ja vanhin 
Brown kysyi, voisiko hän voidella ja siunata hänet. Aino suostui mielihyvin, ja vanhin Brown antoi 
hänelle kauniin siunauksen. Meillä oli erittäin lämmin tapaaminen. Vanhin Brown on ensimmäinen 
johtava auktoriteetti, joka on koskaan käynyt kotonamme.
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Lähdemme 50-vuohishääpäivämatkalle Australiaan, Papua-Uuteen-Guineaan ja Cookinsaarten 
Rarotongaan 11. marraskuuta 2001. Palaamme kotiin 29. joulukuuta 2001, jos Jumala suo.

Opimme paljon matkallamme. Näimme vauraan Australian, maan, joka on kuin rakas USA:mme, 
jossa on kaikki nykyajan mukavuudet, mitä ajatella saattaa ja mitä rahalla saa. Sitten menimme 
Papua-Uuteen-Guineaan, jossa näimme ihmisten tulevan toimeen hyvin vähällä.

Ensivaikutelmana oli masentava kurjuus. Olimme syvästi surullisia ja halusimme tehdä jotain, mistä
olisi apua. Meillä oli ylimääräisiä vaatteita ja koulutarvikkeita mukana. Annoimme ne kylän 
vanhimmille jaettavaksi asukkaille. Kyläläiset myivät käsitöitään turisteille hankkiakseen luonnosta 
saamaansa niukkaan elantoon pientä lisää. Tämä matka jos mikään avasi silmämme näkemään 
monet siunaukset, joista saimme nauttia ja joita pidämme itsestäänselvyytenä. Kiitos taivaalliselle 
isälle, että voimme asua sellaisessa maassa kuin Amerikan Yhdysvallat.

Palattuamme Sydneyyn menimme temppeliin Carlingfordissa Sidneyn esikaupunkialueella. Taksi 
vei meidät temppelin takaovelle ja kävelimme temppelin läpi, ennen kuin meitä pyydettiin 
näyttämään suosituksemme. Osallistuimme vain yhteen endaumentti-istuntoon, koska meillä ei ollut
paljon aikaa jäljellä.

Olympialaiset 2002

Tammikuun 8. päivänä 2002 meillä oli opastuskokous Tervetuloa kansakunnat -esitystä varten 
kirkon Konferenssikeskuksessa. Olimme tapahtuman vapaaehtoisia isäntiä ja emäntiä. Tämän 
esityksen tarkoituksena on kertoa olympialaisvierailijoille totuus Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkosta. Harjoituksia oli 5 ja esityksiä 1 kutsuvieraille ja 15 yleisölle. 
Esityksen näki 350 000 ihmistä. Meidän piti kantaa kansallispuvuissa kotimaidemme liput lavalle. 
Oli mahtava kokemus olla mukana tällaisessa ohjelmassa. Olimme aivan keskellä kaikkea, koska 
asuimme kaupungin keskustassa. Olin iloinen, että olympialaiset olivat ohi ja että saimme 
kaupunkimme takaisin. Kaikki oli yhtä hulinaa, niin että emme uskaltaneet lähteä kotoa muualle 
kuin työhön Konferenssikeskukseen. Emme tienneet kisoista paljon muuta kuin sen, mitä näimme 
televisiossa amerikkalaisten saavutuksista. Muiden kansakuntien menestys ei näyttänyt olevan 
tärkeää. Suomi sai kultaa ja hopeaa yhdistetyn kilpailussa, Lajunen ja Tallus menestyivät hienosti, 
mutta televisiossa ei näytetty sitä, kun he saivat mitalinsa.

Olympialaisten jälkeen menimme Meksikoon Puerto Wallartaan. Aino täytti 70 vuotta 12. 
maaliskuuta 2002, ja juhlimme sitä siellä. Matkamme oli oikein mukava.

Seitsemän täpärää pelastumista

Kuolema, kun sitä vähiten odottaa, tulee elämässä joskus hyvinkin lähelle. Minulla on ollut tällaisia 
vähältä piti -kokemuksia seitsemän.

1. Oli hyvin kylmä joulukuun päivä vuonna 1939, torstai-iltapäivä. Kodissammekin oli sisällä 
kylmä, sillä emme voineet sytyttää tulisijaa, koska venäläisten koneiden ilmahyökkäys olisi voinut 
tulla milloin tahansa. Ulkolämpötila oli -45°C, ja pommikoneet olivat tulleet noin tunnin välein 
kaupunkimme ylle. Olimme kaikki lopen uupuneita. Meillä oli ollut unettomia öitä, sillä 
ilmahyökkäykset olivat jatkuneet läpi yön, jonka olimme istuneet suojassa. Se oli itse asiassa 
yleinen sauna, joka oli rakennettu rinteeseen ja jonka seinät ja katto olivat sementistä. Se antoi 
suojan sirpaleita vastaan, mutta ei pelastaisi suoralta osumalta.

Ilmahälytyssireenit soivat kello 15, ja kaikki juoksivat suojaan noin sadan metrin päähän 
kotoamme, paitsi minä. Olin 9-vuotias ja olin siihen lopen väsynyt. Menin kuitenkin ulos ja katsoin 
taivaalle. Näin lentokoneiden laskeutuvan matalalle ja aloin juosta. Näin pommeja putoavan 
koneista, ja juuri kun olin astumassa ovesta sisään, takaani kuului räjähdys. Samassa joku tarttui 
minua oikeasta käsivarresta ja veti minut sisään ovelta. Henkeni oli hiuskarvan varassa, mutta 
pelastuin isäni ansiosta. Hän oli huomannut poissaoloni ja avasi oven mennäkseen etsimään minua, 
näki vaaran ja toimi nopeasti. Kun tulimme ulos suojasta aamutunneilla, näimme mitä hävitystä 
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naapurustossamme oli tapahtunut. Jotkut talot olivat kokonaan kadonneet, jotkut paloivat edelleen. 
Kotimme oli edelleen pystyssä, vaikkakin kaikki ikkunat olivat rikki. Isäni peitti ne huovilla ja 
laudoilla. Sen jälkeen sytytimme tulen ja saimme lämmintä. Isoja ikkunalasin sirpaleita oli kiinni 
seinissä ja ne piti vetää ulos tai katkaista. Ennen nukkumaanmenoa siivosimme ne pois. Seuraavana 
päivänä isä lastasi tavaramme herra Touran kuorma-autoon ja vei meidät Hevosojalle veljensä 
maatilalle turvaan pommi-iskulta. Hän ja veljeni Keijo aikoivat pysyä Riihimäellä, mutta me muut 
jäimme Tuomolaan August-sedän luo.

2. Seuraavan kerran olin vähällä kuolla, kun Keijo tuli tapaamaan meitä viikkoa myöhemmin joulun
aikaan. Hän palveli kansalliskaartissa ja toi aseensa mukanaan. Hän oli lähdössä rintamalle ja tuli 
hyvästelemään meitä. Yhtenä päivänä hän istui olohuoneessa ja puhdisti 9 mm:n Mauser-
pistooliaan. Istuin lattialla hänen edessään katselemassa. Hän poisti lippaan, mutta unohti, että 
pesässä oli patruuna. Kun hän irrotti lukon, ase laukesi. Luoti osui lattiaan 2 cm:n päähän minusta. 
Äitini säikähti niin, että sai melkein sydänkohtauksen.

3. Seuraavan kerran henkeni oli vaarassa samana talvena, kun vein reellä lantaa pellolle. Seisoin 
reen edessä jalasten välissä selin hevosen takajalkoihin päin. Jostain syystä hevonen säikähti ja 
kaatoi minut selälleni maahan reen tappilevyn alle. Tappi oli 10 cm pitkä, ja maavaraa jäi noin 15 
cm. Reki oli jo syvällä lumessa, eikä sen alle jäänyt paljoa tilaa. Makasin selälläni reen alla ja aivan 
tuon terästapin ja reen kulku-uralla. Se tappi repisi sisukseni auki. Kun hevonen alkoi liikkua, tappi 
oli ehkä 2 metrin päässä nivusistani. Setäni nappasi ohjakset ja sai hevosen pysähtymään, juuri kun 
tappi olisi osunut minuun. Setäni auttoi minut reen alta ja oli hyvin järkyttynyt. Oli ihmeellistä, että 
hevonen pysähtyi niin pian, varsinkin kun sen tiedettiin olevan oikukas ja itsepäinen. Taivaallinen 
Isä varmaankin pysäytti hevosen. August-setä vei minut kotiin. En loukkaantunut kovin pahasti, 
paitsi päähäni, joka osui lujaa jalasten poikittaispuuhun. Minut pelastettiin, jotta voisin myöhemmin
elämässäni kuulla Kristuksen evankeliumista ja saada hyvin monia suuria siunauksia.

4. Noin vuonna 1954 minulla oli puolen vuoden aikana monta kertaa kovia vatsakipuja. Minulle 
tehtiin virheellinen sappikividiagnoosi, mutta kärsittyäni pitkään tohtori Matti Haahti sai lopulta 
selville, että umpilisäkkeeni oli puhjennut ja tulehtunut. Hän sanoi, ettei hän käsittänyt, kuinka olin 
vielä elossa. Aukon ympärillä oli jo arpikudosta, ja siellä oli vielä mätää. Hän käski minun mennä 
suoraan sairaalaan, niin hän tulisi heti leikkaamaan minut. Poistuin klinikalta ja ajoin pyörälläni 
mäkeä ylös sairaalaan. Kun lääkäri tuli, hän kysyi, kuinka oli tullut sairaalaan, ja kun vastasin, hän 
pudisteli päätään ja ihmetteli, miten se oli mahdollista. Kerroin, että olin käynyt työssä joka päivä, 
eikä hän ollut uskoa korviaan ja kysyi, pystyinkö seisomaan päälläni, ja kun sanoin, että en ollut 
yrittänyt, hän sanoi, että jos olisin, olisin varmasti kuollut.

5. Keväällä 1987 käteni alkoivat halvaantua ja lääkärit havaitsivat, että neljä niskanikamistani oli 
murtunut. Minun olisi pitänyt kuolla, mutta jostain syystä niin ei ollut käynyt. En tiedä varmasti, 
kuinka vamma oli syntynyt. Se olisi voinut tapahtua karateharjoituksissa. Tohtori Zanhizer otti 
palan lonkkaluustani ja korjasi nikamani sillä. Sen jälkeen elämäni muuttui täysin. Ilmoittauduin 
Salt Lake Community Collegeen opiskelemaan graafista suunnittelua kolmeksi vuodeksi. 
Valmistuin kahdessa vuodessa korkein arvosanoin (Dean´s List) vuonna 1990. O.E.C. Diasonics 
palkkasi minut jo ennen valmistumista. Työskentelin heille kaksi vuotta teknisenä kuvittajana 
ansaiten enemmän kuin koskaan ennen elämässäni, ja pidin työstäni. Se oli hyvä paikka, mutta sitä 
ei kestänyt kauan. Minut irtisanottiin, kun työni lakkautettiin tietokonejärjestelmän takia, joka 
pystyi tekemään piirroksia valokuvista ja suunnittelupiirustuksista osaluetteloihin ja käyttöohjeisiin,
joita olin kuvittanut. Jäin työttömäksi 63 vuoden ikäisenä. Hyvää asiassa oli se, että minulla oli 
Beehive Clothingin työkyvyttömyyseläke ja sosiaaliturva.

6. Seuraava läheltä piti -tilanne tuli, kun minulla alkoi olla ongelmia tasapainoni kanssa ja luonteeni
muuttui. Ihmiset, joiden kanssa olin tekemisissä, sanoivat, että olin aggressiivinen ja että minun 
kanssani oli vaikeaa tulla toimeen. Jouduin kaiken aikaa kahnauksiin ilman mitään kunnon syytä. 
Lopulta en pystynyt seisomaan. Minulla oli huimausta ja tunsin kaatuvani jatkuvasti taaksepäin pää 

16



edellä. Lopulta Aino vei minut lääkäriin, ja tämä lähetti minut magneettikuvaukseen. Diagnoosiksi 
tuli, että minulla oli akustikusneuroomakasvain pääni vasemmalla puolella. Lääkäri sanoi, että se 
olisi kohtalokas, ellei sitä poistettaisi.

Minut vietiin sairaalaan heti kun se oli mahdollista. Leikkaus kesti kuusi tuntia. Kotiin pääsin 
viikon kuluttua.

7. Sitten minulle tuli aneurysma aivoihin uinnin aikana ja hukuin. Kuten olen kertonut sivulla 14, 
jouduin sairaalaan kuudeksi viikoksi, enkä mielestäni ole vielä täysin toipunut siitä. Lääkärini 
kysyi, kuinka monta elämää minulla oli jäljellä. Olen siis edelleen täällä ja kiitollinen jokaisesta 
päivästä, joka minulle on suotu. Suurimman osan ajasta minulla oli tunne, että kaikki kykyni eivät 
olleet tallella joka hetki, mutta Herran avulla pystyn toimimaan niin, että näytän useimmiten 
normaalilta. En ole vielä valmis menemään toiselle puolelle enkä läheskään valmis tapaamaan 
Luojaani. Kun olin koomassa, näin kirkasta valoa pitkän pimeän tunnelin päässä. En saanut mennä 
sinne, mutta vaelsin Capitol Hillillä yöllä sateessa. En tiedä, olinko poissa kehostani vai oliko se 
vain unta, mutta minulla ei ollut kipua eikä epämukavuutta ollenkaan. Joka tapauksessa keskustelin 
sellaisten ihmisten kanssa, joiden tiesin kuolleen. Toivon, että saan tämän henkilökohtaisen 
historian valmiiksi, ennen kuin lähdön aika koittaa. Joka tapauksessa nämä kokemani läheltä piti
-kokemukset ovat saaneet minut ymmärtämään, kuinka ohut verho meidät erottaa tuonpuoleisesta. 
Kun minun aikani tulee, haluan teidän kaikkien tietävän, ettei minulle ole tapahtunut mitään pahaa. 
Olen vain erossa teistä vähän aikaa, kunnes tapaamme jälleen.

Kirkon historia -museon kansainvälinen taidekilpailu

(https://history.churchofjesuschrist.org/exhibit/2002-international-art-competition?  lang=eng#mv80  )  

Rautakaide (2002).
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Taiteilija loi tämän maalauksen muistista käyttämällä valokuvia, jotka hänen vaimonsa oli ottanut 
Konferenssikeskuksen katon kannatuspalkin nostamisesta paikalleen. Hän yksinkertaisti 
rakennuspaikan elementtejä tehdäkseen kompositiosta rauhallisemman ja korostaakseen palkin 
massiivisuutta. Hän käytti rakennustyömaalta saatua hiekkaa seinäpintojen karhentamiseen, 
materiaalien voiman korostamiseen ja osoittaakseen, mitä tämän valtavan rakennuksen tekemiseen 
tarvittiin.

Minulla oli onni saada yksi maalauksistani valituksi kuudenteen kansainväliseen taidekilpailuun. 
Teoksen nimi on Rautakaide, akryylimaalaus kankaalle, 60 x 75 cm. Pääsy kansainväliseen 
näyttelyyn on minulle suuri saavutus. Kiitän taivaallista Isääni Hänen avustaan tämän maalauksen 
luomisessa.

Matkustelua

Kesäkuussa 2003 lähdimme viideksi viikoksi Suomeen.

Suomen juhannusjuhlaa menimme viettämään Ainon sedän luokse Päijänteen rannalle Kopsuolle 
lähellä Vääksyä. Sää oli huono, joten olimme siellä vain kaksi päivää.

Sisareni Maija-Liisa ja hänen miehensä Raimo Hallamaa veivät meidät Hyvinkäälle kirkon 
kokouksiin ja katsomaan Mannerheimin metsästysmajaa Punneliajärven rannalle.

Joulun 2003 vietimme Meksikossa. Paikka oli Eldorado Resort Riviera Mayalla noin 100 km päässä
Cancunista etelään. Se oli hyvin mukava ja rauhallinen hotelli.

Tapasimme paljon mukavia ihmisiä tällä Meksikon-matkalla. Läheisimmiksi meille eräs pariskunta 
Minnesotasta, koska he etsivät totuutta. Se kävi ilmi heti ensimmäisessä keskustelussamme heidän 
kanssaan. Puhuimme pyhistä kirjoituksista ja elämästä kuoleman jälkeen. Kun he olivat lähdössä 
kotiin perjantaina 2. tammikuuta 2004, jokin sanoi minulle, että minun pitäisi esitellä heille 
Mormonin kirja. Minulla on aina mukanani sellainen, jonka nimisivulla on henkilökohtainen 
todistuksemme. Heidän bussinsa oli määrä lähteä klo 17, ja kun sain halun antaa kirjan heille, 
huomasin että kello oli jo 15 yli. Ajattelin, että oli liian myöhäistä tehdä mitään, mutta sitten se 
jokin kehotti minua menemään hotellin aulaan kaikesta huolimatta, joten otin kirjan ja juoksin. Näin
bussin takaosan juuri kun se kääntyi moottoritielle. Tiesin silloin, että olin myöhässä, mutta Henki 
käski minua odottamaan aulassa. Kun menin sinne, siellä ei ollut ketään. Niinpä istuin vain penkille 
odottamaan hotellin aulan ulkopuolella. Noin 20 minuuttia myöhemmin näin pariskunnan tulevan 
aulasta. He kertoivat minulle, että heidän lentonsa oli myöhässä ja että bussi tulisi hakemaan heitä 
vasta kolmen tunnin kuluttua. Annoin heille Mormonin kirjan, ja he ottivat sen vastaan 
kyynelsilmin. He olivat hyvin liikuttuneita siitä, että joku välitti tarpeeksi tullakseen hyvästelemään 
heitä ja antamaan heille lahjan. Myöhemmin kun tapasimme heidät ravintolassa, he sanoivat 
lukeneensa todistuksemme ja että he olivat jopa lukeneet jo vähän kirjaakin. He lupasivat lukea 
koko kirjan. Olimme iloisia, että meillä oli mahdollisuus tehdä tällaista lähetystyötä Jumalan avulla.

Aloitimme osa-aikaisen suku- ja kirkon historia -lähetystyömme Titanic-näyttelyn yhteydessä 
ZCMI-ostoskeskuksessa Salt Lake Cityn keskustassa heinäkuussa 2004. Piispa Barrett erotti meidät 
tehtävään 2. heinäkuuta 2004. Olimme menneet kihloihin sinä päivänä 53 vuotta aikaisemmin.

Yllättävä syntymäpäivälahja

Tänään 19. lokakuuta 2004 on syntymäpäiväni, ja Aino vei minut ajelulle. Ajaessaan etelään West 
Temple Streetiä lähelle 2100 South -katua, hän kysyi minulta, että haluaisinko käydä Sharp Hearing
Systemissä kysymässä, voitaisiinko vasemman puoleinen kuulokojeeni korjata. Minulla oli ollut 
ongelmia sen kanssa. Tietääkseni meillä ei ollut ajanvarausta, mutta Aino sanoi, että voimme 
ainakin tiedustella, olisiko heillä aikaa pieneen korjaukseen. Niinpä menimme sisään, ja Aino pyysi 
saada keskustella vähän teknikon kanssa ilman sovittua tapaamista. Vastaanottovirkailija oli hyvin 
yhteistyöhaluinen ja sanoi, että hän tarkistaa asian, jos voisimme odottaa hetken. Sitten herra Bruce 
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Sharp, teknikko ja omistaja, tuli tervehtimään meitä ja pyysi meitä tutkimushuoneeseensa. Annoin 
hänelle kuulokojeeni ja hän meni sen kanssa työtilaansa.

Jonkin ajan kuluttua hän palasi ja antoi minulle paperiarkin, johon oli kirjoitettu 
syntymäpäivätervehdys. Minulle kerrottiin edelleen, että olen nyt onnellinen uuden Oticon Syncro 
BTE -kuulokojeen omistaja. Olin niin yllättynyt, etten osannut sanoa mitään, mutta sitten tajusin, 
että kaiken takana oli Aino. Hän oli suunnitellut ostavansa minulle tämän uuden kuulokojeen ja 
järjesti sen, ilman että tiesin siitä mitään. Kiitollisuuden kyyneleet nousivat silmiini, koska olin niin 
onnellinen. Hän ajatteli ja teki minulle aina jotakin hauskaa, ja arvostan sitä suuresti.

Tänään on kiitospäivä 25. marraskuuta 2004, ja kiitän taivaallista Isääni hyvästä vaimostani ja siitä, 
että minulla on koti, jossa voimme asua yhdessä. Kiitän Jumalaa tästä suuresta maasta, jonka hän on
meille antanut ja jossa saamme asua, sekä evankeliumista ja kaikista siunauksista, joista saamme 
nauttia. Kiitän Kristuksen sovituksesta ja Hänen kirkostaan, joka on palautettu maan päälle, ja 
elävistä profeetoista, jotka Hän on antanut meille johdattamaan meidät takaisin Hänen luokseen, jos
olemme kuuliaisia. Olen myös kiitollinen suomalaisesta perinnöstämme sekä esi-isistämme ja 
sukulaisistamme. Ei ole päivää, jolloin Aino ja minä emme kiittäisi taivaallista Isäämme Hänen 
hyvyydestään meitä ja perhettämme kohtaan. Olemme kiitollisia niille kahdelle vanhimmalle, 
Thompsonille ja Mechamille, jotka kertoivat meille evankeliumista sekä vanhimmille Allen ja 
Ferguson, jotka kastoivat meidät 23. lokakuuta 1960 Lahdessa.

Minulla on diagnosoitu ihosyöpä kasvoissani oikealla puolella silmäni alla. Tohtori Bradley 
Rasmussen leikkasi sen Salt Lake Clinicissä 16. kesäkuuta 2005. Sain paikallispuudutuksen, ja 
leikkaus kesti noin puoli tuntia. Se oli melanooma, ja toivottavasti se on nyt kokonaan poissa.

Jonkun teistä, jotka luette tämän lyhyen historiani, pitää tallentaa se, mitä elämäni tästä eteenpäin 
tulee olemaan. Jumala siunatkoon sinua, niin että olet totuudenmukainen, kun kirjoitat minusta ja 
tekemisistäni.

Todistus

Haluan lausua todistukseni siitä, että tiedän, että Jumala elää ja että Jeesus Kristus elää, ja että he 
ilmestyivät Joseph Smithille ja puhuivat hänelle. Tiedän myös, että Mormonin kirja on totta ja 
Jumalan sanaa. Hän ilmaisi sen minulle kuuluvalla äänellä vastauksena rukoukseeni, kun uskoen ja 
vilpittömästi halusin tietää totuuden. Rukoilen, että te kaikki olisitte uskollisia Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opetuksille, sillä se on maan päällä ainoa tosi kirkko, 
jossa on valtuus toimia Jumalan nimessä ihmisen pelastukseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Aamen.
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(https://history.churchofjesuschrist.org/exhibit/2005-international-art-competition?lang=eng#mv95)

Maan luominen (2006).

”Me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita ja teemme maan, jonka 
päällä nämä saavat asua” (Abr. 3:24). – Tarkoitukseni ei ole näyttää avaruutta sellaisena kuin 
voimme nähdä sen kaukoputkella, vaan kuvata, kuinka elementit yhdistyvät muodostaen tämän 
kauniin taivaankappaleen, jota kutsumme maaksi. Näitä elementtejä voidaan pitää 
perusmateriaaleina, joita löytyy ympäristöstämme. Taideteokseni liikettä kuvaavat muut osat ovat 
muodoltaan puhtaasti abstraktisia.
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