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Rukoillen eteenpäin! 
 
Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, 

mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tie-

toon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmär-

ryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin 

että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil. 4:6–7)  

Rukouksessa saamme kaikella luottamuksella jättää it-

semme ja asiamme Hänen käsiinsä. Hän pitää meistä hy-

vää huolta. Rukouksessa me emme taivuta Jumalaa toteuttamaan meidän tahtoam-

me vaan Hän taivuttaa meitä toteuttamaan Hänen tahtoaan. Me saamme muuttua!  

Rukoilemme herätystä! Me uskovat tarvitsemme herätystä ja uudistumista, rukous-

herätystä, armolahjojen virittämistä palaviksi , evankelioimisinnon syttymistä ja hä-

tää hukkuvista sieluista! Tarvitsemme kipeästi herätystä Hattulassa ja koko rakkaassa 

kotimaassamme. Rukoilemme, että miehet ja naiset, tytöt ja pojat tulisivat uskoon. 

Kaipaamme kuulla tuoreita uskoontulokertomuksia Jumalan muuttavasta voimasta!! 

Mahdollisuus Muutokseen –mediamissioon valmistautuessamme on hyvä yhdessä 

käydä totiseen rukoukseen. Heinäkuun 24. päivänä alkaa joka toinen torstai pidettä-

vät rukousillat tiistai-iltojen lisäksi. Tullaan yhteisiin rukousiltoihin ja rukoillaan omis-

sa rukoushetkissä herätystä ja sielujen pelastumista.  

Siunaten ja yhdessä rukoillen Jyrki 

Pääkirjoitus 

Uusia seurakuntaisia 
 

Sisko Vuorimies siunataan seurakuntamme jäseneksi 6.7. 

 

Sisko muutti Parolaan ja tulee Järvenpään vapaaseurakunnasta ja hän toivoo 

saavansa ystäviä kotikirkossa. Sisko harrastaa kuntoilua niin kuntosalilla kuin 

myös pyöräillen ja lenkkeillen, joten yhteistä kuntoilua olisi luvassa! 

 

Toivotamme Siskon sydämellisesti tervetulleeksi Kotikirkkoon! 



Siitä asti olet palvellut Herraasi monissa 
seurakunnissa Suomessa ja kiertänyt 
viemässä tätä ilosanomaa ympäri maail-
maa. 
 
Sait jo nuorena rinnallesi äitimme Ritvan 
ja yhdessä olette jatkaneet innolla Her-
ran työssä. 
 
Olet ollut myös innokas rakentaja, olet 
ollut rakentamassa rukoushuoneita Kan-
kaanpäässä, Lahdessa, Vääksyssä ja 
Hattulassa muun seurakuntatyön ohes-
sa. Kirjojen kirjoittaminenkaan ei ole 
ollut sinulle vierasta puuhaa ja niinpä 
olet saanut aikaan muutamia eri aiheita 
käsitteleviä  kirjoja luettavaksi. 
 
Sinä olet myös isä meille kolmelle lapsel-
lesi, pappa 5 lapsenlapselle ja isopappa 
6 lapsenlapsenlapselle. 
Olet kertonut meille, kuinka lapsena pai-
menessa haaveilit tuppipuukosta, jota et 
koskaan saanut, nyt olet hankkinut jo 

useamman tuppipuukon, opettanut nii-
den käyttöä jälkikasvullesi ja olet myös 
rakentanut pienten apulaistesi kanssa 
monta leikkimökkiä - kirkkojen rakenta-
minen on vaihtunut pienempiin mutta 
tärkeisiin kohteisiin. 
 
Isänä ja pappana olet antanut meille 
hyvät rakennustarvikkeet elämäämme 
varten. Iloitsemme ja kiitämme Jumalaa, 
kun kerrot kuinka joka ilta rukoilet enke-
leitä meidän jälkikasvusi elämään ja siu-
naat meitä. 
 
Sinun rentoutumispaikkasi on savusauna 
ja myös tämän rakkauden saunomiseen 
olet siirtänyt meihin perheenjäseniin 
sekä moniin, moniin ystäviisi. Merkkipäi-
vänäsikin taidat istua savusaunan lau-
teilla, mutta Kotikirkossa vietämme yh-
teisen juhlan la 2.8. klo 15, jonne toivo-
tamme koko seurakunnan tervetulleeksi 
 

Siunaten tyttäresi Merja 

Merkkipäiviä 

ISÄ 80-vuotta 
 
Isämme Vilho Mäkelä -  synnyit 29.7.1934 ja kas-
voit lapsuutesi Kullaalla Sulho ja Hilja Mäkelän 
perheessä, jossa sait oppia maaseudun elämästä. 
 
Metsätöissä ja paimenessa sinulle puhui luonto 
ja jo 14 - vuotiaana sait kuulla rakastavan Juma-
lan kutsun ja otit Hänet vastaan elämääsi. Sinulla 
oli valtava palo seurata Jeesuksen ohjetta mennä 
kaikkeen maailmaan kertomaan sanomaa pelas-
tavasta Vapahtajasta ja niinpä lähdit vanhempien 
saarnamiesten matkaan jo 15- vuotiaana.  
 



Hyvää Kesää Kaikille! 
 

Indonesian Medanissa olemme järjeste-
lemässä Paavo Järviselle herätyskokous-
ta marraskuuksi. Kokoushuoneeseen 
mahtuu noin 2000 ihmistä, mutta koska 
seinät ovat avoimet, niin isompikin mää-
rä voi tulla seuraamaan tilaisuutta. 
Voitto tuli äskettäin matkalta  Medanis-
ta. Matka oli hyvin siunattu. Kiitos teille, 
jotka rukoilitte sen puolesta. 
 

Voitto oli neljän päivän aikana puhumas-
sa kahdessa helluntaiseurakunnassa, ja 
yhdessä luterilaisten  karismaattisessa 
piirissä. Lisäksi osa matkantarkoitusta oli 
tuon marraskuun ohjelman suunnittelu. 
Alusta asti Voitto koki, että Jumala oli 
siunaamassa ja järjestelemässä asioita 
matkan aikana. Toisessa helluntaiseura-
kunnassa, ja varsinkin tuossa luterilai-
sessa piirissä kokoukset olivat siunatut. 
Medanin alueellahan vaikuttaa Batak-
heimo, joka on suurimmaksi osaksi  lute-
rilaisia nimikristittyjä. Myös muslimeja 
on paljon. Lähetystyön laajenemisen 

kannalta olemme kokeneet yhtenä mah-
dollisuutena nämä Batak-luterilaiset. He 
ovat lähisukua Malesian malaijeille ja 
myös Sumatran muslimeille. Jos Batakit 
syttyisivät lähetysasialle, he voisivat vie-
dä evankeliumin  kaikkialle Malesiaan ja 
Indonesiaan. Batakkien luonteeseen 
kuuluu rohkeus. He olivat rohkeita alku-
asukassotureita vielä 1800-luvulla. 
 

Oli erikoinen johdatus, että  Voitto löysi 
tämän karismaattisen luterilaisen ryh-
män. Koska he ovat vielä Batakkien kan-
sankirkon jäseniä, niin heillä on ovet 
auki voittamaan näitä nimiluterilaisia. 

Tilanne on parempi tässä suh-
teessa heillä, kuin helluntailaisilla 
Indonesiassa.  Koska useat tuolla 
Voiton pitämässä kokouksessakin 
olivat nimikristitystä taustasta, 
monet Hengen ilmiöt saattoivat 
olla uusia heille. Kuitenkin he oli-
vat erittäin janoisia Jumalan etsi-
jöitä ja tuntui, että moni vahvistui 
uskossa. Joitakin riivattujakin tuli 
kokoukseen ja yksi muslimityttö 
tuntui vapautuneen hengistä. 

Lähetystyö 

Karismaattisten  luterilaisten johtoryhmä  

Tilaisuus helluntaiseurakunnassa 



Lähetystyö 

Tulemme järjestämään marraskuussa 
ainakin pienimuotoisen kaupunkimissi-
on, sillä näillä luterilaisilla on radioase-
ma käytettävänään, jonka avulla ihmisiä 
tullaan kutsumaan tähän Paavo Järvisen 
kokoukseen. Siis tällä luterilaisella karis-
maattisella ryhmällä on myös resursseja 
käytössään. He lupasivat myös tehdä 
isoja banderolleja, jotka asetettaisiin 
keskeisille paikoille Medanin kaupunkiin. 
Medan on Indonesian  neljänneksi suu-
rin kaupunki. Kiitämme Jumalaa tästä 
mahdollisuudesta! Kuitenkin tarvitsem-
me paljon myös teidän suomalaisten 
ystävien rukousta niin tässä ohjelmassa, 
kuin syksyn aktiomatkoissa Jaavalle ja 
Borneolle. Paavo Järvinen on siis Me-
danissa 19-24.11. Voitto kehoitti näitä 
luterilaisia erityisesti kutsumaan nimi-
kristittyjä kokoukseen. Myös muslimeja 
voi tulla. Indonesia on paikka paikoin 
vapaampi kuin Malesia. 
 
Voiton matkalla toisessa helluntaiseura-
kunnassa tuli esille sellaisia henkilöitä, 
jotka olisivat innokkaita lähtemään lähe-
tystyöhön.  

RUKOUS– JA KIITOSAIHEITA: 
 

Kiitosaihe herra J:ksi kutsuttu malaiji-
mies sai töitä ja asunnon. Nyt häntä on 
mahdollisuus opettaa evankeliumin asi-
oissa tuossa tilassa. Siihen tarvitaan ru-
kousta ja Pyhän Hengen apua. Herra 
A:lla ei ole vielä majapaikkaa löytynyt. 
 

Erittäin tärkeä rukousaihe on meidän 
perheen tulevaisuus. Hannan saanee 
tutkintonsa suoritettua  tämän vuoden 
loppuun mennessä. Mitä sen jälkeen 
tapahtuu, on avointa. Olemme kaiketi 
kuitenkin tulossa Suomeen vähän pi-
demmäksi aikaa. Malesian viisumi tilan-
ne on hyvin hankala. Toisaalta tuntuu,  
että Indonesiassa olisi ovia auki. Etenkin 
tässä lähetysnäyn levittämisasiassa, joka 
nimenomaan koskee meidän alkuperäis-
tä näkyämme malaijien tavoittamisesta. 
Jos voisimme valmentaa näitä indone-
sialaisia lähtemään m-työhön. Sekä lute-
rilaiset että helluntailaiset ovat Indone-
siassa valmiita yhteistyöhön. Meillä on 
kuitenkin täysin varustettu koti Malesian 

Serembanissa. Mitä teem-
me sen kanssa? Nämä ovat 
isoja kysymyksiä. Tarvit-
semme paljon apuanne ru-
kouksissa. 

 

Kiitos tähänastisesta  
yhteistyöstä 

Rakkain terveisin 
Laura ja Voitto 

Uskonystäviä helluntaiseurakunnassa 



Vko 
Pv 

28 
klo 

” minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.” Jer.31:9 

Ti 8.7. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta, Jouko Keskimaa 

Su 13.7. 18:00 Pyhäpäivän Sana ja ylistys, Matti Oikari ja Veikko Vuorinen 

Kuukausiohjelma heinäkuu 2014 

Vko 
Pv 

29 
klo 

” Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on 
sinulle tehnyt” Ps.103:2 

Ti   15.7. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta 

Su 20.7. 18:00 Pyhäpäivän Sana ja ylistys, Jouko Keskimaa ja Tero Meskanen 

Mahdollisuus Muutokseen mediamission tärkeitä päivämääriä 
 

19.8. klo 19 Innostu missiosta –ilta Hämeenlinnan kirkossa 
23.8. klo 9-15 Puhelinvastaajien ja kirjakuriirien koulutus Lahdessa 
27.8. klo 18 Nuorten missioilta Poltinahon seurakuntatalolla 
6.9. klo 9-15 Kirjakuriirien koulutus Poltinahon seurakuntatalolla 
20.9. klo 12 Mediamission avajaistilaisuus Hämeenlinnan torilla 
6.-7.10. Mahdollisuus Muutokseen tilaisuudet Hattulassa, Marko Selkomaa 
25.10. klo 16 ja 19 Missiojuhla Hämeenlinnan Elenia Areenalla 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä  15.9.-12.10.2014 



Kuukausiohjelma heinäkuu 2014 

Jyrki kesälomalla 11.-13.7 sekä työvapaalla 14.-27.7.  

Vko 
Pv 

30 
klo 

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. 
En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydä-
menne olko murheellinen älköönkä peljätkö. ” Joh.14:27 

Ti  22.7. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta 

To 24.7. 19:00 Mahdollisuus Muutokseen –rukousilta 

Su 27.7. 18:00 Pyhäpäivän Sana ja ylistys, Jouko Keskimaa ja Markku Veilo 

Lapsityön koulutuspäivä La 23.8. 
 

 

Kouluttajina: Markus Bäckroos ja Helena Vähäkangas 

Tervetuloa kaikki lapsityöstä kiinnostuneet!! 
 

Järj. Hämeenlinnan ja Hattulan helluntaiseurakunnat 

Vko 
Pv 

31 
klo 

”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän 
Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.” 
2.Kor.13:13 

Ti  29.7. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

Ke 30.7. 18:00 Vanhimmiston kokous 

La 2.8. 15:00 Vilho Mäkelän 80v juhlat. Sydämellisesti tervetuloa! 

Su 3.8. 18:00 Ehtoollisjuhla, Jyrki Alanko ja Sami Hatava 



Gospel Riders 

Gospel Riders yhteiskristillinen mootto-
ripyöräkerho. 
 
Jumala on luonut meille suun, puhuak-
semme niitä sanoja joita Jumala haluaa 
meidän puhuvan. Jumala on luonut meil-
le kädet, auttamaan lähimmäisiämme. 
Jumala on luonut meille korvat, kuunte-
lemaan lähimmäisen tuskaa ja rukous-
pyyntöjä. Jumala loi meille jalat, viemään 
rauhan evankeliumia eteenpäin. Jeesuk-
sen antama lähetyskäsky alkaa kun 
avaamme ulko-oven ja koko Suomi on 
suuri lähetyskenttä! 
 
Gospel Riders moottoripyöräilijät vievät 
ilosanomaa teille ja aitovierille. Kohtaam-
me paljon motoristeja ja monet ihmiset 
eri ikäryhmistä ovat kiinnostuneita GR -
toiminnasta ja siitä mikä on meidän nä-
kymme. GR- toiminta tarjoaa myös enna-
koivan ajon kursseja, motoristi kirkkoja, 
motoristien kokoontumisia ja paljon 
muuta. Jaamme motoristi raamattuja 
nuorten tapahtumissa, rippikoulu vierai-
luissa ja missä vaan kohtaamme ihmisiä 
ja pääsemme keskustelemaan hengelli-
sistä asioista.  

Hämeenlinnan osastolla on oma kerho-
talli Rengossa, Santtu ja Mirkka Pitkäsel-
lä, Pellonpääntie 4, 14300 Renko, jossa 
kokoonnumme parittomien viikkojen 
torstaisin jälleen elokuun alusta lähtien. 
Tervetuloa talli-iltoihoin! 

 
Minne vie miehen tie?  
 
Gospel Riders -kerho heittää tänä kesänä 
7xSF-ajon teeman kautta ilmoille kysy-
myksen miehen tiestä, ja samalla tietysti 
ihmisen tiestä yleensä. Millainen on suo-
malaisen miehen tie, ja minne se vie? 

Monen tie on nousu-
johteinen, mutta mur-
heellisen monen tie vie 
alaspäin, monenlaisiin 
vaikeuksiin ja elämän 
solmuihin. Jotkut niistä 
avautuvat, mutta toiset 
taas jäävät umpisol-
muiksi. 
 
 

26.6. Gospel Ridersin tallilla vieraili intialai-

nen julistaja   



Gospel Riders 

Kun ihminen ottaa uskon kautta Jeesuk-
seen vastaan niin hän saa Jumalan siuna-
uksen ja avun elämäänsä. Jeesus vetosi 
kuulijoihinsa, että nämä etsisivät ensin 
Jumalan valtakuntaa, koska sen kautta he 
saisivat kaiken muunkin, mitä tarvitsevat 
elämässään. 
 
Gospel Riders -kerholla on sanoma: Jee-
sus Kristus on tie Isän luo. Isän luo tulemi-
nen tarkoittaa tulemista pojaksi ja tyttä-
reksi; lapseksi. Tämä sanoma tulee ole-
maan esillä 7xSF-ajossa ja tapahtumissa. 
Jeesus on tullut sitä varten, että kaikki 
pelastuisivat. Miehet ovat usein avainase-
massa suhteessa perheeseensä ja muihin 
verkostoihinsa. Mikä siis on miehen tie, ja 
minne se vie? 
 
7xSF-ajon ajankohta on 7.–27.7.2014. Ajo 
toteutetaan kolmessa ryhmässä. Eteläistä 
Suomea kiertävää ryhmää johtaa Reijo 
Ruotsalainen, maan keskiosan ryhmää 
Tommi Lindström ja pohjoiseen suuntaa-
vaa ryhmää Juhani Ilomäki. Yhteinen 
startti tapahtuu Isonkyrön Orisbergistä 
MOJ-meeting-viikonlopun päätteeksi 
maanantaina 7.7. Meillä on etuoikeus 

yhdessä — miehinä ja naisina — edustaa 
Jeesusta, osoittaa siunausten tietä ja olla 
esimerkkinä ”sen tien kulkijoista”. 
 
Halutessasi tietoa lisää, käy nettisivuil-
la www.gospelriders.fi ja kun haluat 
katsoa missä ajelemme katso usko 
tv:stä www.uskotv.fi  

Muistakaa rukouksin, sillä rukous aukai-
see tien ja Pyhä henki ohjaa. 
 
”Aina kun olet eksymässä tieltä, million 
okeaan million vasempaan, sinä omin kor-
vin kuulet takaasi ohjeen: Tässä on tie, 

kulkekaa sitä”. (Jesaja 30:21) 
 
 
 
 

Arto Hasari 
044 2131715 

Gospel Riders Hämeenlinna. 
Aluevastaava. 

Santtu ja Mirkka motoristitapahtumassa 

http://www.gospelriders.fi
http://www.uskotv.fi


Kotikirkolla tapahtuu 

Kotikirkon remontti on eden-
nyt mukavasti! Kiitos ahkeri-
en talkoolaisten!! Kotikirkko 
on maalattu ja  maanraken-
nustyöt ovat jo loppusuoralla. 
Sadevesiviemärit on asen-
nettu ja seinän vierustoihin 
on uusittu routaeristykset. 
Kaivinkoneurakoitsijana on 
toiminut Jari Toivonen ja Mi-
ka Haanpää on huolehtinut 
maanajosta.  Ulkovaraston 
seinät kaipaavat vielä maalia 
ja elokuussa saadaan pääsisäänkäynnin edustalle uusi asfaltti.  

Saimme jälleen olla mukana yh-
dessä Gospel Ridersien kanssa  
7.6. Hattula päivien markkinoilla.  
 
Hengellistä materiaalia jaettiin ja 
keskusteltiin markkinaväen kans-
sa. Pienellä lauluryhmällä myös 
laulettiin. Rukoillaan, että Herra 
siunaa kylvetyn sanan! 



Kesäristikko 

Nimi: 

Osoite: 

Puhelin: 

Palauta täytetty ristikko Kotikirkolle. 

Ristikon oikeinratkaisseiden kesken arvotaan   

Voitto Mäkisen kirja S.O.S. Pelastakaa hukkuvat 



Osoite Teollisuustie 6, 13720 Parola 

Sähköposti info@hattulankotikirkko.fi 

Kotisivut www.hattulankotikirkko.fi 

Pankki FI74 5680 7550 0475 84 

Pastori Jyrki Alanko 
0400 186124 
jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi 

Evankelistat Vuokko Nyman 
044 5313 716 

 Arto Hasari, motoristievenkelista 
044 2131715 
arto.hasari@gmail.com 

Vanhimmiston 
pj 

Marko Hassinen 
040 6832 215 
marko.hassinen@ovi.com 

Hallituksen pj Jouko Keskimaa 
044 5441391 
jouko.keskimaa@gmail.com 

Lähetit Voitto ja Laura Mäkinen, Malesia 
voitto144@gmail.com 

 Sami ja Ulla Hatava, Nepal 
sam.hatava@fidadevelopment.fi 

HATTULAN KOTIKIRKKO 
Helluntaiseurakunta 

Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti Armo ilmestyy joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. 
 
Tämän lehden toimitus Jyrki Alanko 
Kansikuva   Mirkka Pitkänen 
Paino    Ilves-Paino 
 
Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen lehden il-
mestymistä Jyrkille. 


