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Seurakunta 
 

Seurakuntaillassa vahvistettiin vanhimmiston ja 
hallituksen esitys pastorin palkkaamisesta kokoai-
kaiseksi maaliskuun alusta. Sydämellinen kiitos 
osoittamastanne luottamuksesta. Jatketaan seura-
kuntatyötä yhdessä.  
 

Seurakunta on Jeesuksen perustama ja sen tulisi 
olla myös hänen hallinnassaan. (Matt.16:18) Mei-
dät on kutsuttu palvelemaan Jumalaa, toisiamme ja 

maailmaa niillä kyvyillä ja armoituksilla, jotka olemme saaneet. Pyhä Henki on 
annettu meille voimaksi, rohkeudeksi ja viisaudeksi. Joten omilla voimilla tai 
viisaudella ei kannata edes yrittää pinnistellä.  Meidän tulee nähdä seurakun-
tamme Jumalan asettamana ja Hänen siunauksensa kohteena. Tämä antaa 
meille lohtua ja toivoa sekä syvää rauhaa kokoontuessamme yhteen. Saamme 
myös iloita ja ylistää Hänen läsnäolossaan! Voimme käydä elämässämme 
eteenpäin Hänen voimassaan ja johdatuksessaan.  

Sinua siunaten Jyrki 

Pääkirjoitus 

* Löydä  oma paikkasi 
* Palvele omalla armoituksellasi 
* Ole Jumalan käytössä 
 
Opettajina Jyrki ja Marika Isohella 
 
Järj. Hattulan ja Hämeenlinnan hellun-
taiseurakunta sekä Hyvä Sanoma ry 

Koulutustapahtuma 11.-13.4. 



Vietimme 28.1. seurakuntailtaa 
ja siellä oli esillä muutamia tär-
keitä seurakunnan asioita: 

Saija kertoi lapsityöstä ja toiveesta 
saada lisää pyhäkoulun pitäjiä. Pyhä-
koululla on hyvä opetusmateriaali ja 
ohjeistus. Voit aloittaa pyhäkoulun 
pitämisen kokeneemman opettajan 
työparina. 

Marko toivoi lisää väkeä rukoushuo-
neen siivoukseen. 

Jyrki ja Heimo toivat esille rukous-
huoneeseen kohdistuvia remontti- 
tarpeita. 

Sade- ja perusvesien hallinta edel-
lyttää kaivinkonetöitä rukoushuo-
neen ympärillä sekä pumppaamo-
kaivon, jotta saadaan sade- ja perus-
vedet johdettua pois rukoushuoneen 
seinustalta. 

Sekä katto että seinät kaipaavat maa-
lausta ja välikatolle tarvitaan lisäeris-
tettä. Myös lämpökuvaus suoritetaan 

tämän talven aikana, niin saadaan 
tietää mahdolliset muut lämpö-
vuodot. 

Lämmitysjärjestelmän uusimista  
maalämmölle on suunniteltu. Nykyi-
sin rukoushuoneen lämmitykseen ja 
lämpimän käyttöveden tuottamiseen 
menee sähköä noin 60 000 kWh vuo-
dessa. Maalämmöllä sähkönkulutus 
jäisi noin 20 000 kWh vuodessa.  

Remonttityöryhmä, johon kuuluvat 
tällä hetkellä Heimo Miettinen, Aulis 
Riepponen, Arto Vanhanen, Santtu 
Pitkänen, Arto Hasari ja Jyrki Alanko, 
vie aktiivisesti remontin suunnittelua 
eteenpäin. 

Marko esitteli seurakunnan pastorin 
palkkausta kokoaikaiseksi. Viime elo-
kuusta alkaen Jyrki on toiminut osa-
aikaisena (65%) Sekä vanhimmisto 
että hallitus esittävät seurakunnalle 
pastorin toimen kokoaikaistamista. 
Asiasta keskusteltiin ja päätettiin 
pastorin palkkauksesta kokoaikaisek-
si maaliskuun alusta alkaen. 

Seurakuntaillan asioita 

Seurakunnan ja  

Hattulan helluntai-

lähetys ry:n vuosi-

kokous 
 

Su 30.3. klo 16 
 

Tervetuloa! 

Seurakunnan 

virkistyspäivät 
 

28.-29.3. 
 

Takajärvellä 
 

Mukavaa yhdessä oloa, 

ulkoilua, saunomista 
 

Tervetuloa! 



Vko 
Pv 

6 
Klo 

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman 
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” 
Joh.1:12 

Ti 4.2. 19:00 Naistenilta Miettisillä, Atrainpolku 4, 13900 Pekola 
Miestenilta Pitkäsillä,  Poransaarentie 24, 13900 Pekola 

To 6.2. 18:00 Remonttityöryhmän kokous 

Su 9.2. 16:00 
 

16:30 
 

18:00 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Arto Hasari ja Marko Hassinen 
 

Pyhäkoulu Eija ja Pepe 
 

Hämeen Parhaaksi rukousilta Kotikirkolla, Jyrki Alanko 

Vko 
Pv 

7 
klo 

”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra 
Sebaot.” Sak.4:6 

Ti 11.2. 18:00 
 

19:00 

Kuoroharjoitus 
 

Rukousilta Jyrki Alanko 

To 13.2. 18:00 Vanhimmiston kokous 

Su 16.2. 16:00 
 
16:30 
 

17:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Seppo Kortelainen sekä  
        Anneli ja Markku Lehtonen 
Pyhäkoulu, Kati   
 

Naistentyön palaveri 

2014 Kesäleirit 6.-13.7. Takajärvellä 
6.-9.7. Lastenleiri ja 10.-13.7. Varkkileiri 

VARAA AIKA KALENTERIISI 
 

Ensimmäinen leiripalaveri ke 12.3. klo 18 Saalemissa 
Järj. Hämeenlinnan ja Hattulan helluntaiseurakunta 

Kuukausiohjelma helmikuu 2014 



Vko 
Pv 

8 
klo 

”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voi-
man ja rakkauden ja raittiuden hengen.” 2.Tim.1:7 

Ma 17.2. 18:30 Lähetysompeluseura Kotikirkolla, Kati Kortelainen 

Ti   18.2. 19:00 Rukousilta, Jouko Keskimaa 

Su 23.2. 16:00 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Riikka Pelkonen sekä 
        Anneli ja Reijo Soini 

Vko 
Pv 

9 
klo 

”Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette 
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeas-
sa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."  Apt.1:8 

Ti  25.2. 18:00 
 

19:00 

Kuoroharjoitus 
 

Rukousilta, Matti Oikari 

Pe 28.2. 18:00 Miesten saunailta Jouni Paavilaisella, Katiskoskentie 178 
Yhteislähtö Saalemilta. Omat eväät. 

Su 2.3. 16:00 
 

16:30 

Ehtoollisjuhla Marko Hassinen ja Jyrki Alanko, Kotikirkon kuoro 
 

Pyhäkoulu, Sarita 

Mediakoulutus 22.3. Joutjärven kirkko, Lahti 

Pastorin toimistoaika ti ja to klo 13-15 
HUOM! 20.2. Ei toimistoaikaa 

Kuukausiohjelma helmikuu 2014 

Jyrkin vapaa viikonloppu 20.-23.2. 



Aune Hakkarainen täytti 21.1. 85v 

Sydämelliset onnittelut sekä runsasta Jumalan 
siunausta Aunelle! 

Perheuutisia 

Jäsenmuutoksia 
 
14.1. Leea Miettinen Tampe-
reen helluntaiseurakuntaan 

Avioliittoon vihitty 31.1.2014  
 

Annikki ja Raimo Mänty 

Karvosen perheeseen syntyi 10.12.2013 

tyttö Aida Hilla Karoliina 

Jonka pituus oli 49cm ja paino 3840g 
 

Onnellinen ja kiitollinen perhe 
Etta, Jarno ja Helmi 



Yrjö Niemi:  Matkalla Siperiassa 
Päivä Oy 2013 
 

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen rovasti, joka on toi-
minut jo 40v. Hml:n srk:n pastorina. Yrjö on koko työ-
uransa pitänyt tinkimättömästi kiinni raamatullista 
periaatteista. 20 vuotta sitten hän sai sydämelleen 
aloittaa hengellisen työn silloin avautuneessa itänaa-
purissamme. Matka vei alusta asti kohti Siperian suo-
mensukuisia uskovia ja vankileirien saarekkeita. Työn 
alkuvaiheista on vuonna 1996 ilmestynyt Olli Karhin 
kirjoittamana ”Mies, Siperiaan lähetetty”. 

Kirja-arvostelu 

”Matkalla Siperiassa” kirjan Yrjö aikoi 
kirjoittaa Terttu-vaimonsa kanssa, joka 
sai kuitenkin kutsun Taivaan kotiin. Kir-
jan kirjoittamisesta tuli Yrjölle osa suru-
työtä. Hän kertoo kirjassa työstään In-
kerin kirkon pappina Siperian valtavalla 
alueella, kohtaamistaan ihmisistä sekä 
historiallisista esikuvistaan. 
 
Jokainen matkan vaihe on edellyttänyt 
Jumalaan turvautumista ja tukijoiden 
esirukousta: moni ovi on ihmeellisesti 
avautunut. Yrjö onkin ainoa länsimai-
nen pastori, jolla on näin suuret vapau-
det tehdä hengellistä työtä Siperian 
suurilla vankila-alueilla. Hengellisen 
työn ohessa Yrjö on saanut nauttia Si-
perian jylhästä luonnosta erätulilla, jo-
kilaivoilla tai mahtavalla Baikal-järvellä.  
 
Voimannostosta ja kuntoilusta on ollut 
apua, kun Yrjö on raahannut mukanaan 
valtavia säkkejä täynnä vangeille jaetta-

via villasukkia.  Hyvä fyysinen kunto 
auttaa myös vaikeissa matkustusolo-
suhteissa kohti vankiloita tai kaukaisia 
kyliä. Yrjöllä on karhumaisen olemuk-
sensa tuomaa katu-uskottavuutta koh-
datessaan rikoksiin sortuneita lähim-
mäisiämme.  Vankiloissa, seurakunnissa 
ja kodeissa hän opettaa, kastaa, julistaa 
katuville syntejä anteeksi ja rohkaisee 
heikkoja.  
 
Paavalin tapaan Yrjölle on avautunut 
ovi hedelmälliseen työhön, jossa vas-
tustajia ja vastuksia on paljon. Yrjö on 
halunnut olla uskollinen Vapahtajal-
leen, jonka haltuun hän elämänsä antoi 
jo nuoruudessa. Hän tarvitsee tukem-
me ja rukouksemme kyetäkseen uskol-
lisesti jatkamaan Jumalan antamaa työ-
tä. 
 

Saija Alanko  



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 

Evankelista Vuokko Nyman 
044 5313 716 

Vanhimmiston 
pj 

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

Hallituksen pj Heimo Miettinen 
040 5864 778 
heimo.miettinen@kktavastia.fi 

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 ja Saija Alanko 
Kansikuva   Eija Pitkänen 
 
Seuraavaan numeroon tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan 19.2. mennessä Jyrkil-
le. 


