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Kun ihmiset kuulevat 
Helianna Ylimaulan 
olevan mormoni, he 

kysyvät, voiko mormoni 
meikata. Kyllä voi.

Kun Helianna Ylimaula oli valittu Miss 
Suomen toiseksi perintöprinsessaksi, hän 
lähti kirkolle. Siellä odotti hänen yhteisönsä, 
mormoniseurakunta, jonka sääntöjen 
mukaan Helianna elää. Mutta miksi?
HANNA JENSEN, KUVAT JUKKA PAKARINEN

S aa ko miehellä olla 
monta vaimoa? Saat-
ko käyttää internetiä? 
Katsoa televisiota? 
Mitä, onko teillä jää-
kaappi? Miksi et saa 

juoda kuumia juomia? Oletko kos-
kaan edes maistanut tupakkaa? 
Etkö tosiaan saa harrastaa seksiä 
ennen avioliittoa?

Tällaisia asioita kysytään sään-
nöllisesti siuntiolaiselta Helian-
na Ylimaulalta, 23, ja lisätään: 
sinä et näytä mormonilta.

Helianna kuuluu Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen Kirkkoon eli mormoni-
kirkkoon, jonka jäsenet elävät yh-
teisten sääntöjen mukaan. Niitä 
on laadittu ja päivitetty jo vuodes-
ta 1830 saakka.

TIUKKIIN VALKOISIIN housuihin, 
mustaan toppiin ja kiiltävään tak-
kiin pukeutunut Helianna ei tiedä, 
miltä mormonin pitäisi näyttää. 
Kysymys alkaa naurattaa häntä.

–Ihan tavallisia ihmisiä tässä 
ollaan, hän sanoo.

Heliannalla on pitkät tekorip-
set, juuri laitetut geelikynnet ja 
täydellinen meikki. Myöhempien 
aikojen pyhyys ei näy päällepäin, 
mutta hän ei halua peitellä usko-
aan eikä arvojaan.

On helpompi kertoa, miten elää. 
Salailun hän tajusi lopettaa jo 
koulussa.

Helianna istuu nyt lapsuu-
denperheensä kotitalon terassil-
la Siuntiossa ja kertoo, miksi hän 
on valinnut elää myöhempien ai-
kojen pyhänä myös täysi-ikäise-
nä. Heliannan mukaan jokainen 
mormoni pohtii sitä teini-iän jäl-
keen ja haluaa tehdä päätöksen it-
senäisesti.

– Siinä vaiheessa joko vahvistuu 
kirkon jäseneksi tai lähtee omil-
leen, hän sanoo.

KUN HELIANNA OLI PIENI, per-
he muutti isän työn perässä Sak-
saan. He palasivat Suomeen, kun 

Helianna täytti kymmenen. Suo-
messa on viitisentuhatta mormo-
nia, ja perhe löysi yhteisönsä Es-
poon isosta mormonikirkosta. 
Heistä tuli jäseniä seurakuntaan 
nimeltä Espoo 2. Siihen kuuluvat 
käyvät kirkossa sunnuntaisin kel-
lo kymmenen.

Kirkossa käyminen oli asia, jo-
ta Helianna sai pienestä pitäen 
selittää ei-uskoville ystävilleen. 
Hänestä juoruttiin. Häntä yri-
tettiin kiusata, sillä hän ja hänen 
perheensä poikkesivat niin paljon 
muista.

Mutta pukeutumiskoodit olivat 
ainoat, joita vastaan hän kapinoi. 
Kirkko kannusti säädylliseen pu-
keutumiseen, olkapäät peittäviin 
t-paitoihin ja hameisiin tai hou-
suihin, jotka ulottuvat polven alle.

– Teinivuosieni kuvien perus-
teella näyttää siltä, että peitin tus-
kin mitään. Minisortseissa men-
tiin, Helianna sanoo.

Hänellä oli kotona vapaata. Hän 
sai tulla ja mennä, mutta hän liik-
kui lähinnä kirkosta tuttujen ka-
vereitten kanssa. Perjantaisin oli 
kirkon toimintailta. Ensin tun-
ti uskontoa, sitten ruokaa ja hen-
gailua.

– Välillä ärsytti, kun olisin ha-
lunnut mennä muiden kavereiden 
kanssa, mutta ehkä toimintailta 
suojeli minua.

Helianna ei uskaltanut maistaa 
alkoholia tai tupakkaa, koska kir-
kon sääntö on niin tiukka. Nyky-
ään ei tee enää edes mieli.

MISSIKISAFINAALI käytiin tänä 
vuonna Kirkkonummen Långvi-
kissa toukokuun 5. päivänä. Lä-
hes 800 000 ihmistä näki kisat te-
levisiosta illan aikana.

Lavalla käveli myös Helianna, 
jolle tuomarit olivat useaan ottee-
seen huomauttaneet liiasta ren-
toudesta. Oliko tämä tarpeeksi in-
nostunut? Oliko hän täysillä mu-
kana? Halusiko hän edes voittaa? 
Kyllä. Mutta hän oli täysin valmis-
tautumaton. Hänellä ei ollut edes 
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ripsienpidennyksiä. Helianna oli 
ilmoittautunut kisoihin kertomat-
ta kenellekään. Vain isosisko tiesi.

Eniten hän jännitti uimapuku-
kierrosta. Ei kävelyn takia vaan 
siksi, miten kirkko reagoisi. En-
nen semifinaaleja hän kertoi per-
heelleen. Äiti sanoi, että jos noin 
pitkälle pääsee, täytyy jatkaa lop-
puun asti. Äiti oli aikaisemmin pi-
tänyt missikisojen mainetta ky-
seenalaisena.

Ja sitten alkoi finaali. Helianna 
tiesi, että Espoon 2. seurakunta oli 
kerääntynyt seuraamaan sitä.

– Yleensä jännitän paljon, mut-
ta silloin en oikein tajunnut, missä 
olin mukana. En osannut jännit-
tää. Olin kuin omissa maailmois-
sani. Yhtäkkiä kuulin nimeni. Mi-
tä, sanoivatko ne minun nimeni?

Helianna valittiin Miss Suo-

men toiseksi perintöprinsessaksi. 
Espoo 2:ssa riemuittiin. Osa seu-
rakunnan jäsenistä näki missi-
kisat elämänsä ensimmäistä ker-
taa. Helianna lähti kisojen jälkeen 
suoraan kirkolle. Hän liikuttui, 
kun koko yhteisö onnitteli häntä.

LENTOEMÄNTÄ, se on Heliannan 
ammatti. Hän on kysynyt töissä 
asiakkailta satoja ellei tuhansia 
kertoja: ”Kahvia vai teetä?” Eikä 
hän ole koskaan maistanut kum-
paakaan.

Myöhempien aikojen pyhät ei-
vät juo kuumia juomia, jotka sisäl-
tävät piristeitä (tosin Heliannan 
18-vuotias pikkuveli  huomauttaa, 
että vihreä tee on sallittu).

Kun asiakkaat kysyvät, onko 
kahvi hyvää, hän ei osaa sanoa. 
Miltä sen pitäisi maistua?

Kun hän sai lukion jälkeen töi-
tä McDonald’sista, ensimmäise-
nä päivänä perehdyttäjä huitai-
si kahvinkeittimen suuntaan ja 
sanoi, että kahvi keitetään sitten 
tuolla.

Miten? Helianna ei ollut kos-
kaan keittänyt kahvia.

Hän teki töitä Mäkkärissä kak-
si vuotta. Kun hän sitten istui 
Thomas Cook Airlines -lentoyh-
tiön työhaastattelussa ja häneltä 
kysyttiin työkokemuksesta, hän 
mainitsi ylpeänä golfklubin kah-
vilan ja mumisi McDonald’sista. 
Rekrytoija valpastui. Mäkkäri? 
Hienoa. Merkki kovasta paineen-
sietokyvystä ja pitkäjännitteisyy-
destä. Asiakaspalvelu hyppysissä. 
Hän sai paikan.

Mormonikirkossa kannuste-
taan menestymään. Mutta ah-

neutta ei katsota hyvällä. Vaura-
us tarkoittaa sitä, että on mahdol-
lisuus auttaa muita.

– Minulle on aina sanottu, että 
opiskele, ole ahkera, opi uutta, He-
lianna sanoo.

PERHEEN KODIN ETEISESSÄ on 
pieniä tauluja. Niissä lukee Fa-
milies are Forever ja We Believe In 
Each Other.

Mormonikirkko korostaa per-
heen merkitystä. Vaikka mies ja 
nainen katsotaan tasa-arvoisiksi, 
nainen kantaa päävastuun lasten 
kasvattamisesta. Niin se on ollut 
Heliannankin viisilapsisessa per-
heessä niin kauan, kun lapset oli-
vat pieniä.

– Naiset ovat kodin hengettäriä 
ja miehet tuovat elannon, Helian-
na sanoo.

Mormonit eivät harrasta esiavi-
ollisia suhteita. Saman sukupuo-
len liittoja ei sallita, vaikka kirkko 
ei haluakaan tuomita kirkon ulko-
puolisten tekemisiä. Moniavioi-
suus on myytti, jota Helianna jou-
tuu kumoamaan säännöllisesti.

Hän on ollut sinkku jo toista 
vuotta. Mutta hän on päättänyt, 
että hänen tuleva miehensä on 
mormoni. Hän haluaa iankaikki-
sesti naimisiin ja uskoo, että yh-
dessäolo on helpompaa, kun mo-
lemmat uskovat samoihin asioi-
hin.

– Olen kyllä seurustellut ei-mor-
monienkin kanssa, mutta en pit-
kään enkä vakavasti, jolloin on-
gelmia ei ole ehtinyt syntyä, He-
lianna kertoo.

Vähän aikaa sitten amerikka-
lainen mormonikirkon vanhin M. 
Russell Ballard piti internetin 
kautta (kyllä, internetiä ja televi-
siota saa käyttää) puheen euroop-
palaisille, nuorille naimattomille 
aikuisille. Heliannakin oli seura-
kunnassa kuuntelemassa.

– Hän sanoi, että menkää nai-
misiin! Kuulemma nykyään hen-
gaillaan liian kauan. Meitä nau-
ratti, Helianna kertoo.

Hän haluaa mennä naimisiin 
temppelissä. Se onnistuu vain, jos 
tuleva mies on mormoni. Mutta 
Helianna on tuntenut suomalai-
set mormonimiehet jo lapsesta as-
ti. He ovat hänelle kuin veljiä.

– Olenkin aika varma, että me-
nen ulkomaalaisen mormonimie-
hen kanssa naimisiin. Siitä huoli-
matta, että iskän mielestä suoma-
lainen mies olisi paras.

Syksyllä Helianna lähtee 
edustamaan Suomea 

Miss International Beauty 
-kisoihin. Nyt hän on 

valmistautunut. Hänellä 
on ripsenpidennykset ja 

hienot kynnet.

Yksi meistä



MORMONIPERHEET tapaavat toi-
siaan koko ajan.

Lista on loputon: urheilukilpai-
luja Kirkkonummen urheiluken-
tällä, nyyttäreitä kirkolla, veren 
luovuttamista, ulkona syömistä, 
keilaamista, seurakunnan joulu-
juhlia, kansainvälisiä leirejä, yli 
18-vuotiaiden instituutti, leffail-
toja,  perheiltoja. Näistä tapahtu-
mista löytyvät usein parhaat ys-
tävät.

Joka ilta ennen nukkumaanme-
noa perhe kokoontuu yhteen ja pi-
tää perherukouksen.

– Kiitämme päivästä ja siitä, mi-
tä on tapahtunut. Pyydämme ehkä 
apua tai siunausta. Yleensä mai-
nitsemme siskon ja hänen per-
heensä Yhdysvalloissa, Helianna 
sanoo.

Mormonikirkko on tarkka elä-
mänohjeista. Heliannallekin on 
opetettu käytöstavat kielenkäy-
töstä lähtien. Kiroileminen ei 
kuulu kauniiseen kieleen. Eikä 
juoruilu. Myöhempien aikojen py-
hät opetetaan myös lapsesta asti 

esiintymään ja laulamaan.
– Harjoittelimme jo pienenä pi-

tämään puheita toisille lapsille. 
En ole vieläkään mestaripuhu-
ja, mutta olisin ujompi, jos en oli-
si harjoitellut.

Kirkko uskoo, että ulospäin 
suuntautunut ihminen pärjää elä-
mässä helpommalla kuin hiljai-
nen. Tällä kirkolla on vankka nä-
kemys siitä, millaista on hyvä ja 
oikeanlainen elämä.

– Erakkomeininki ei tee ihmi-
sille hyvää, Heliannakin sanoo.

Kun hän matkustaa, hän menee 
aina ulkomailla mormonikirkolle. 
Siellä ei tarvitse stressata, tutus-
tuuko toisiin, sillä ihmiset puhu-
vat aina.

Mutta mormonikirkossakaan 
asiat eivät aina mene niin kuin on 
ajateltu. Kun Heliannan seura-
kunnassa naimaton tyttö tuli ras-
kaaksi, seurakunnan jäsenet kes-
kustelivat asiasta.

– Seurakunta pysyi tukena. 
Kirkko ei hylkää eikä rankaise. Se, 
että niin pääsi tapahtumaan, on jo 

tarpeeksi iso rangaistus, Helian-
na sanoo.

MISSIKISAT AVASIVAT Heliannal-
le toisen työuran, vaikka hän ei ol-
lut ennen kisoja tehnyt edes mal-
lintöitä. Hän käy juontokeikoilla ja 
muotinäytöksissä ja emännöi klu-
beja.

Nyt hän tekee lähtöä helsinki-
läiseen yksityisklubiin cocktail-
kutsujen hostiksi eli emännäk-
si. Hänen tehtävänsä on terveh-
tiä asiakkaita ja jutella niitä näi-
tä. Heliannasta se on helppoa ja 
hauskaa.

Jossain vaiheessa hän saattaa 
harkita myös lähetystyön teke-
mistä. Silloin kirkko lähettää hä-
net kahdeksi vuodeksi paikkaan, 
jota hän ei saa valita etukäteen.

Helianna ei voi kuvitella elä-
määnsä ilman uskontoa, siksi hän 
päätti teini-ikäisenä jatkaa kirkon 
jäsenenä.

Hänen kirkkonsa muistuttaa 
hänelle usein, että kaikki naiset 
ovat taivaallisen Isän tyttäriä. Si-
tä hän ajattelee, kun on huono päi-
vä.

–Että elämä ei siihen kaadu. 
Kirkko tuo lohtua. u

”Olen kyllä seurustellut 
ei-mormonienkin kanssa, 

mutta en pitkään enkä vakavasti, 
jolloin ongelmia ei ole ehtinyt syntyä.” 

Kun vaadit uudelta 
 kodiltasi vain parasta

Ilmainen bussikuljetus Kytäjälle (non stop klo 11-15)  
• kiinteistö välittäjät esittelevät upean alueen ja korkealaatuiset  
kodit • mahdollisuus seurata kansainvälistä Finnish Challenge  
-huippugolfia 1.-4.8. • kaikille esittelyyn saapuneille laadukas 
 yllätyslahja • lapsille jäätelötarjoilu

Hyvinkään Kytäjällä toteutat unelmasi korkealaatuisesta asumisesta. Modernit, tinkimättömästi 
rakennetut ja muuttovalmiit omakoti- ja paritalot odottavat sinua upeassa järvimaisemassa. 
Vieressä moneen kertaan Suomen parhaaksi valittu golfkenttä. Mitä jos muuttaisit Kytäjälle?

KYTÄJÄ-PÄIVÄT 27.7.-4.8. JA 8.-11.8. HYVINKÄÄN ASUNTOMESSUILLA
Tule valitsemaan unelmiesi koti osastollemme ja hyppää Kytäjä-esittelyyn vievään bussiin.


