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Hattulan Kotikirkon kuukausitiedote 

Huhtikuu 2015 

Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse 

sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän ma-

kasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 

'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne 

Galileaan, siellä te näette hänet.' Matt.28:6,7 



Pääkirjoitus 

Jeesus elää! 

Pääsiäisen suuri ilouutinen saavutti opetuslapset, kun naiset 
juoksivat haudalta kertomaan, mitä olivat nähneet ja kuulleet. 
Emmauksentien kulkijat keskustelivat Mestarinsa kanssa. Myös 
Pietari ja Tuomas kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen henkilö-
kohtaisesti. Jeesuksen ylösnousemus on yksi parhaiten doku-
mentoiduista tapahtumista Raamatussa. 

Olin Saijan kanssa Keskusseurakuntatalolla mielen-
kiintoisella luennolla, jossa raamatunopettaja Pirk-
ko Valkama puhui ylösnousemuksen varmuudesta. 
Sen innoittamana muutamia pointteja tuosta luen-
nosta.  

Ensinnäkin Raamatussa on kerrottu suuresta mää-
rästä ihmisiä, jotka näkivät Jeesuksen ylösnoussee-
na. Paavali kirjoittaa Jeesuksen ylösnousemuksen 
todistajista: ”Sen jälkeen hän ilmestyi samalla ker-
taa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat 
yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet 
pois”. 1.Kor.15:6 

Huomionarvoista on myös se, että vastaväitteitä 
Jeesuksen ylösnousemukselle ei ole esitetty, paitsi 
valheellinen väite, että opetuslapset olisivat varas-
taneet ruumiin. Sekin osoittautuu kovin kehnoksi 
valheeksi kun tiedetään, että Jeesuksen hautaa var-
tio sen aikaisen maailman parhaan armeijan soti-
laat ja haudan suulla oli raskas kivi. Ei ole kovin to-
dennäköistä, että opetuslapset olisivat kyenneet 
moiseen tehtävään.  

Kun lukee ylösnousemuksen todistajien elämästä 
niin huomaa, että he olivat valmiita kärsimykseen 
ja jopa kuolemaan todistuksensa tähden. Jos he 
olisivat keksineet tarinan Jeesuksen ylösnousemuk-
sesta, niin tuskin he olisivat olleet valmiita näin 
suuriin uhrauksiin. Lisäksi heidän julistuksensa va-
kuudeksi Jumala vahvisti sanansa sitä seuraavien 
ihmeiden ja merkkien kautta. Sairaita parani, kuol-
leita heräsi eloon ja opetuslapset olivat täynnä Py-
hää Henkeä ja rohkeutta.  

Edelleen meidän tehtävämme on olla ylös-
nousemuksen todistajia. Jeesus on ilmestynyt mi-
nulle ja olen saanut syntini anteeksi. Uudestisynty-
misen ihme on selkeä todistus siitä, että Jeesus on 
ylösnoussut ja hän elää!  

”Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomus-
temme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän 
vanhurskauttamisemme tähden.” Room.4:25 
 

Jyrki, ylösnousemuksen todistaja 

Alakerta 

Seurakunnan ”kuntopuntarit” ovat rukouskokoukset ja talous. Rukoileva seurakunta on elinvoimainen ja 
voittava. Omat rukoushetkemme kotona, juoksulenkillä, metsän hiljaisuudessa tai vaikkapa auton ratissa 
virittävät meidät Herran kohtaamiseen. Yhteen kokoontuessamme tuomme Herran läsnäolon mukanam-
me. Rukouksen tulisi vaikuttaa Jumalan tahdon toteutumista. Meidän tulee nöyrästi alistaa oma tahtom-
me Jumalan tahdon alle, aivan kuten Jeesus rukoili Getsemanessa. 

Rukousvastauksia ja Jumalan tahdon toteutumista me kaipaamme 
nähdä ja kokea omassa elämässämme sekä Kotikirkolla. Jeesus lupasi, 
että kun etsimme ensin ja ennen kaikkea Jumalan vanhurskasta tah-
toa, niin kaikki muukin meille annetaan (Matt.6:33). Tähän asti Herra 
on meitä kaikin tavoin auttanut. Jeesus on seurakuntansa Herra ja me 
saamme olla hänen palvelijoitaan. Rukoillen annamme itsemme hä-
nelle ja myös toistemme palvelemiseen!  



Uusia seurakuntalaisia 

Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla toimii Tarmokas-hanke, joka auttaa yhdistyksiä työllistämään vähin-

tään kaksi vuotta työttömänä olleita henkilöitä. TE -keskus myöntää harkintansa mukaan 100 % työllistä-

mistuen, josta maksetaan työntekijän palkka ja lakisääteiset työnantajamaksut. Suunnittelemme Hattulan 

Kotikirkolle seurakunta-avustajan palkkaamista tämän työllistämistuen avulla. Työntekijän viikottainen 

työaika olisi 26h ja työtehtäviin kuuluisi mm. ruuanjakelussa ja seurakunnan tilaisuuksissa avustaminen, 

Kotikirkon siivous, diakoniatyö ja pienet kiinteistönhuoltotyöt. Seurakunnalle tulee maksettavaksi 40 €/kk 

hallintokuluja Tarmokas –hankkeelle sekä mahdolliset työtehtäviin liittyvät kilometrikorvaukset.  

Tervetuloa kuulemaan asiasta lisää seurakuntailtaan tiistaina 14.4. klo 19             Hallitus ja vanhimmisto 

Erkki muutti jo nuorena töiden perässä 
Riihimäelle. Postin palveluksessa hän oli 
35 vuotta. Uskoon Erkki tuli helmikuussa 
1958, kun hän oli tupakokouksessa Pei-
pohjassa. Siellä Sulo Pärssinen julisti 
evankeliumia ja kuoro lauloi koskettavasti 
hengellisiä lauluja. Kun Sulo kysyi suoraan 
Erkiltä hänen halukkuuttaan ottaa Jeesus 
vastaan, oli hän siihen täysin valmis. Ju-
malan armo ja rakkaus oli tehnyt vaiku-
tuksen nuoren miehen sydämeen. Riihi-
mäellä Erkki sai heti todistaa uskostaan ja 
alkoi toimia seurakunnan keskellä. Kas-
teelle menoa ei myöskään viivytetty, vaan 
parin kuukauden kuluttua Erkki sai käydä 
uskovien upotuskasteella, ja hän liittyi 
Riihimäen helluntaiseurakuntaan. 

Liisi oli tullut perheensä kanssa evakkomatkalla  
Lappeesta Riihimäelle v. 1945. Isä ja äiti olivat tul-
leet uskoon ja Liisi kävi helluntaiseurakunnan tilai-
suuksissa yhdessä sisarensa kanssa. Usko tulee 
kuulemisesta, ja niin myös Liisi sai antaa elämänsä 
Jeesukselle kesällä 1957. Saman vuoden elokuussa 
hän kävi kasteella ja liittyi Riihimäen helluntaiseura-
kuntaan. Hän työskenteli armeijan ”leivissä” Riihi-
mäen viestirykmentissä kirjanpitäjänä ja rahaston 
hoitajana koko työaikansa. 

Liisi ja Erkki tutustuivat seurakunnassa ja häitä vie-
tettiin maaliskuussa 1959. Yhdessä he ovat palvel-
leet seurakunnan monissa tehtävissä. Liisi oli kirjan-
pitäjänä, siivouksessa ja myyjäisissä. Erkki oli ahke-

rasti mukana rukoushuoneen rakentamisessa vuon-
na 1959. Ensimmäiseksi Erkki laitettiin hevosen os-
toon, koska hänellä oli kokemusta metsätöistä. He-
vosmiehenä Erkki ajoi tukkeja, joista sahattiin puu-
tavaraa rukoushuoneelle. Hän oli jatkuvasti muka-
na korjaamassa rukoushuonetta, ja myös tekemäs-
sä rukoushuoneen laajennusta v. 1985. Rahaston-
hoitajan tehtäviä Erkki hoiti 17 vuotta ja vanhim-
mistoon hänet valittiin 1962. Myös hallitustyösken-
tely tuli Erkille tutuksi. 

Liisi ja Erkki ovat todella kiitollisia elämästään ja 
vuosikymmenistä Riihimäen Kotikirkossa sekä yhä 
enenevästä Jumalan armosta.  

Toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleiksi! 

Jyrki Alanko 

Tarmokas-hanke 

Liisi ja Erkki Lahtinen 



Iso Kirja 

He eksyvät, koska eivät tunne kirjoituksia. 

Jumalan Sana on elämän leipä. Muista syödä 
joka päivä, jotta pysyt terveenä. Oletko löytä-
nyt päivärytmistäsi oikean hetken Raamatun 
tutkisteluun ja rukoukseen? Joillekin aamun 
varhaiset hetket ovat parhaat. Päivän aloittami-
nen Jumalan Sanalla on varmasti paras tapa 
aloittaa päivä, mutta kaikki eivät saa silmiään 
auki aamulla, ennen kuin on jo kiirehdittävä 
työhön. Iltahetki voi tuolloin olla paras hetki 
hiljentyä ja tyhjentää mieli päivän askareista. 
Valitse sinulle sopiva aika ja pidä siitä kiinni. 

Muistathan, että meillä on helluntaiherätyksen 
oma Iso Kirja –opisto, joka järjestää koulutusta 
opetuslapseuskoulutuksesta aina maisteriopin-
toihin saakka yhteistyössä kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa. Viikonlopun mittaisiin 
teematapahtumiin ja lyhytkursseihin on jo use-
amman mahdollista osallistua.  

Toukokuussa 22.-24.5.2015 järjestetään viikon-
loppuseminaari Raamatun tulkinnan peri-
aatteista. Pohdinnassa on mm. alkuperäisen 
kirjoittajan kulttuuri, kieli, aika ja historia ja se, 
miten tämä kaikki kohtaa meidät 2010 – luvun 
lukijana. Tätä kurssia voin suositella ihan jokai-
selle perustaksi omalle Raamatun tutkistelulle. 

Ethän unohda konferenssia kesän suunnitelmia 
tehdessäsi. Tänä vuonna teemana on ”Pyhä 
Henki – Lupaus voimassa”. Siellä saa rautaisan-
noksen Sanan opetusta ja talkoolaisena myös 
uusia ystäviä ja hyvän mielen. 

Tulethan mukaan! 

Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja val-
keus minun tielläni. Ps.119:105 

 

Kirsti Miettinen 

Raamattukoulutusta ja 
konferenssi Isossa Kirjassa 



Perhejumalanpalvelus  

Ensi kesän lastenleiri 23.-26.6.2015  
Takajärven leirikeskuksessa.  

Merkitse leiriaika kalenteriisi!  
Tervetuloa leiripalaveriin 9.4. klo 18 Kotikirkolle! 

Maaliskuun 15. päivänä kokoonnuimme toiminnalli-
seen jumalanpalvelukseen Hattulan Kotikirkolle. Aloi-
timme tilaisuuden laululla ja rukouksella. Katin ohjaa-
mina yritimme keksiä kaikki Raamatussa mainitut eläi-
met. Saimme kehua toisiamme Syntymäpäivälaulun 
sanoin, kun jokainen nousi syntymäkuukautensa koh-
dalla seisomaan. Seurasimme Jeesuksen ja Nikode-
moksen keskustelua uudestisyntymisestä nukketeatte-
rinäytelmässä. Jyrki-pastori jatkoi puheellaan uskoon-
tulosta.  

Puheen ja laulun jälkeen saimme passit, joihin ke-
räsimme ”leimoja” kuudella eri toimintarastilla. Ruko-
uspisteellä sai kirjoittaa esirukouspyynnön tai rukoilla 
Jyrkin kanssa. Matti hoiti hartioitamme hierontapisteel-
lä. Katilla ja Otsolla oli pyhäkoululuokassa sählypiste ja 
Pertillä eteisessä puttauspiste. Saija oli laatinut talven 

pyhäkouluopetuksista kysymykset lapsille ja 
aikuisille omat hieman vaikeammat. Eijalta 
saimme muistolauseen Raamatusta sekä 
meillä oli mahdollisuus antaa rahalahja seu-
rakunnalle. Mirkka ja Marja-Leena palvelivat 
kahviossa ja Santtu miksauksessa.  

Toiminnan jälkeen kokoonnuimme päättele-
mään tilaisuutta yhdessä. Palkitsimme par-
haat Raamattuvisailijat ja arvoimme passien 
palauttajille palkintoja. Halukkaat saivat lu-
kea ääneen saamansa muistolauseen. Vaikka 
tilaisuus oli pitkä, kaikki tuntuivat viihtyvän. 
Toivottavasti syksyllä saamme jälleen ko-
koontua viettämään Perhejumalanpalvelus-
ta!  

Saija Alanko 

Perhejumalanpalveluksessa viihtyvät kaiken ikäi-

set yhdessä. 

Vilja, Otso, Kati ja Siiri arpoivat kirjapalkintoja osallistujille. 



Viikko 

15 

 

 

Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teois-
taan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä 
lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja 
meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä 
olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jes.53:4,5 

Ti 7.4. 11:00 
 

18:30 

Leipäkirkko 
 

Naisten- ja miestenillat kodeissa 

Naiset: Kirsti Miettisellä, Atrainpolku 4, 13900 Pekola 

Miehet: Pertti Pitkäsellä, Poransaarentie 24, 13900 Pekola 

To 9.4. 18:00 

18:00 

Lasten kesäleirin palaveri Kotikirkolla 

Hallituksen kokous 

La 11.4. 10-18 Perhepäivä Lepaanrannassa; Yhteyttä, ulkoilua, syömistä (omat eväät), rukousta, 
saunomista, laulamista, Sanaa! Raamatun opetus Toivo Karvonen 

Su 12.4. 16:00 

16:30 
 

18:00 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko ja Vilho Savolainen 

Pyhäkoulu, Saija Alanko 
 

Hämeen Parhaaksi –rukousilta,  

Linkkiseurakunnassa, Liikekatu 2 (Maskun yläkerta), Hämeenlinna, Hätilä 

Kuukausiohjelma huhtikuu 2015 

Viikko 

16 

 Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on 
lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takai-
sin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteek-
siantonsa on runsas. Jes.55:6,7 

Ti  14.4. 11:00 

18:00 

19:00 

Leipäkirkko 

Kuoroharjoitus 

Seurakuntailta: seurakunta-avustajan työllistäminen, seurakunnan evankeliointi-
suunnitelma, talous, kirpputorin perustaminen; Marko Hassinen ja Jyrki Alanko 

La 18.4. 15:00 Jippii –kuoron levynjulkistamiskonsertti Jukolan koululla 

Su 19.4. 16:00 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jouko Keskimaa ja Voitto Mäkinen 

Pyhäkoulu, Sarita Seilonen 

Viikko 

17 

 Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun 
teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korke-
alla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän aja-
tustenne yläpuolella. Jes.55:8,9 

Ti  21.4. 11:00 
 

19:00 

Leipäkirkko 
 

Sanan ja Rukouksen ilta, Matti Oikari 

Su 26.4. 16:00 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Pertti Pitkänen, Pia ja Tapio Villikka 

Pyhäkoulu, Mirjami Keskimaa 



Pastori on vapaalla  

maanantaisin  

sekä 23.-26.4. 

Perhepäivä 11.4. 

Lepaanrannassa: 

Ota mukaan eväiden ja 

saunomisvarusteiden 

lisäksi sisä- ja ulkopele-

jä. Voit myös suunni-

tella yhteisiä ulkoleik-

kejä tai kilpailuja!  

Mukavaa yhdessäoloa 

odotellen! 

Kuukausiohjelma huhtikuu 2015 

Viikko 

18 

 Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, 
joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin 
käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää teh-
tävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähe-
tän. Jes.55:10,11 

Ti  28.4. 11:00 

18:00 

19:00 

Leipäkirkko 

Kuoroharjoitus 

Sanan ja Rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

Ke 29.4. 19:00 Vanhimmiston kokous 

Su  3.5. 16:00 

16:30 

Ehtoollisjuhla, Sami ja Ulla Hatava, Jyrki Alanko ja Kotikirkon kuoro  

Pyhäkoulu, Eija ja Pertti Pitkänen 

Pastori on tavattavis-

sa Kotikirkolla Tiistai-

sin klo 12-14. 



Lähetystyö 

Keväisiä terveisiä Etelä-Aasiasta ja Kiinasta 

Kevät on ollut sateista Nepalissa, mikä ei todella-

kaan ole tavallista. Olimme siellä parisen kuukautta 

ja tuli mieleen, että onko monsuunisateet siirty-

neet kesästä talveen, niin on ilmat sekaisin. Nyt 

parin viikon aikana Kashgarissakin ilmat ovat läm-

menneet, ja polkupyörä on kaivettu kellarista au-

ringonvaloon. On ollut mukavaa pyöräillä töihin, 

välillä hengittää ’raikasta’ pölyä autiomaasta ja vä-

lillä kirkasta ja aurinkoista ilmaa. Viime viikolla leh-

det tuli puihin yön aikana lämpimimmissä paikois-

sa. Kesää kohti ollaan menossa. Alkuvuoden tun-

nelmat ovat syvällä sisimmässä kiitollisia, että 

olemme todella etuoikeutettuja, kun saamme olla 

hienojen tiimien kanssa työssä ja nähdä kuinka Ju-

mala välittää ihan arkipäiväisistäkin asioista meidän 

kaikkien elämässä. 

Dhakan slummilapset päättivät opiskella 

Kävimme helmikuun alussa Samin kanssa Dhakassa 

projektivisiitillä. Siellä on slummikoulu yhteistyössä 

Hesburgerin kanssa. Uusin upea juttu oli, että kou-

lun viereisessä slummiyhteisössä olevat katulapset, 

olivat päättäneet, että he haluavat oppia luke-

maan, kirjoittamaan ja laskemaan, vaikkeivät kou-

luun pääsisikään. He tiesivät, että slummikoulun 

yhteisötyötiimi työskentelee alueella ja he ottivat 

asiakseen kertoa tiimille opiskeluintonsa. Tiimillä 

on ollut mielessä nämä lapset, mutta aikaa ei ole 

vielä liiennyt siihen kaiken muun työn lisäksi, joten 

se asia oli jäänyt taka-alalle. Nämä lapset kuitenkin 

olivat päätöksensä tehneet yhdessä, eivätkä anta-

neet periksi, vaan vaativat tiimiä aloittamaan kou-

lun heille, ja tottahan se aloitettiin ilolla. Kun kä-

vimme siellä, oli avajaisten aika ja oli todella hienoa 

olla avajaisissa mukana. Lapset olivat pukeutuneet 

parhaimpiinsa, ja oli ilon päivä, kun projekti oli os-

tanut jokaiselle uudet vihkot ja kynät. Sami rohkaisi 

lapsia yhdessä opiskelemaan kertoen, että jos jo-

kainen laittaa kortensa kekoon ja auttaa toisiansa, 

Hatavien kuulumisia 



Lähetystyö 

koko luokka menestyy yhdessä. Tämä 

uusi pieni ’koulu’ jäi sydämeen – kuin-

ka tärkeää onkaan jokaiselle perusasi-

at, kuten luku- ja laskutaidot, niillä 

eväillä koko elämään tulee uudet 

mahdollisuudet. 

 

Uutta näkyä kummilapsityöhön Etelä 
-Aasiassa 
Toinen varsinainen kohokohta oli näh-

dä kummilapsityön tiimit vuotuisessa 

koulutuksessa Kathmandussa. Meitä 

oli koolla 15, jokaisesta kummikoh-

teesta 2-3 koordinaattoria ja avain-

henkilöä. Aiheena oli pohtia yhdessä 

mikä tilanne on nyt kentällä ja mikä on näky tule-

vaisuudesta, lastenkerhojen ohjelman suunnittelu 

ja materiaalit, kirjoitustaidot, vapaaehtoisten ker-

honpitäjien koulutus kentällä ja muita käytännön 

asioita. Minulle oli aikamoinen haaste saada sisältö 

kasaan, kun oli muutamia kenttämatkoja ja aika 

kortilla. Mielessä oli myös hajanaisia asioita ja jo-

tenkin tuntui, etten meinannut saada mitään järke-

vää tunneille tehtyä. Koulutusta edeltävänä viikon-

loppuna käytin kaiken ajan suunnitteluun ja ryhmä-

töiden valmisteluun. Koin, että yhtäkkiä palaset al-

koivat mennä paikalleen ja sain  ylhäältä avun juuri 

ennen kuin olisi ollut liian myöhäistä. Palaute oli 

positiivista. Saimme keskustella ryhmänä monesta 

aisasta, ja tiimit saivat paljon evästä jatkoon. Vaik-

kakin lentokenttä oli jumissa neljä päivää sen Tur-

kish Airlines koneen takia, ja kaikki joutuivat ole-

maan hotellilla muutaman ylimääräisen yön, sekin 

oli hyvää aikaa yhdessä.  

Samilta viimeisimpiä uutisia Sri Lankalta ja Male-

diiveiltä 

Kirjoittelen viestiä Malediivien pääkaupungissa, 

Malessa. Hotellihuoneessa hetken 

muistelin kulunutta viik-

koa. Sunnuntaina astuin lentokonee-

seen Kathmandusta Colomboon. Neljä 

päivää vierailimme ensiksi pohjoisessa 

Sri Lankassa. Matkan tarkoitus oli esi-

tellä Fida:n Aasian johtajalle, Ruut Mo-

noselle, kumppanuushanketta ja myös 

tutustua kumppaniin. Henna ja Jouni 

Orava Fida:n paikallisina edustajina oli-

vat meidän kenttäohjaajina.  

Pohjoinen Sri Lanka on sodan runtele-

maa aluetta, joka on nousemassa tuhon 

Henna ja Lanka Sri Lankalta esittävät käsinukeilla lastenkerhon 

tuntia – aiheena ’Jokainen on Jumalan luoma ja kaunis’. 



Lähetystyö 

jälkeen. Vuonna 2011 olin ensimmäistä kertaa käy-

mässä siellä osana Fida:n arviointiryhmää. Se vie-

railu jätti syvän vaikutuksen rikkinäisestä maasta ja 

murskatuista ihmiskohtaloista. Kylissä oli muuta-

mia ihmisiä, jotka nopeasti eri tavoin saivat liike-

toimintaa aikaiseksi. Suurin osa kylän väestöstä oli 

sotaleskiä lastensa kanssa. He asuivat pressun tai 

peltilevyn suojassa. Merkittävä osa vielä kantaen 

elämän sirpaleita ja sotavammoja. Joittenkin talo-

jen pihoilla oli punaisia tikkuja. Selvisi, että miino-

jen poistajat eivät olleet vielä ehtineet näihin ky-

liin.  

Tämän vierailun yhteydessä kä-

vimme neljässä eri kylässä kuin  

edellisellä käynnillä. Monen sota-

lesken elämä edelleenkin jatkuu 

pressujen ja peltilevyjen alla, odo-

tus kotiin palaavasta puolisosta 

on vielä kipeä asia. Punaiset tikut 

ei enää näkyneet kylissä. Asia, jo-

ka jätti syvän vaikutuksen tämän 

vierailun aikana, oli oppia kuinka 

kylissä on yksilöitä, jotka pyy-

teettömästi uurastavat yhteisön 

hyväksi. He rakentavat yhteisön henkeä 

ja luovat rohkeutta synnyttää toivoa yh-

teisöön.  Esimerkkinä on eräs kylä, missä 

Fida:n kumppani on tukennut ryhmää, 

joka muodostuu noin kolmestakymme-

nestä sotaleskestä ja sodassa vammautu-

neista miehistä. Kylän ryhmän johtaja on 

myös invalidi, joka on ohjannut ja järjes-

tänyt kanafarmin. 15 päivän välein 50 

broileria myydään ja suunniteltu uusi ru-

peama kasvaa 45 päivän kuluessa. Hank-

keessa tuotetaan ja myydään myös ka-

nanmunia. Kysyntä broilerista on suuri. 

Nyt ryhmä suunnittelee myös kasvatta-

vansa karjaa. Tässä on selvästi kyse kestä-

västä kehityksestä. Tätä suunnitteli tässä hinduky-

lässä kolmen henkilön ryhmä: ryhmän johtaja, pai-

kallisen seurakunnan pastori ja Fida:n kumppanin 

edustaja. Fida ei ole ainoa, joka taloudellisesti 

avustaa hanketta. Suurin panostuksemme on las-

ten kerhot, puhdas vesi ja vessojen rakennus. Ky-

lässä on pieni seurakunta, joka on näin mukana ja 

kasvaa rakentaen koko yhteisöä. Hanke on valtion 

nimeämä mallihanke sillä hallintoalueella.  

Siunaavin kevätterkuin Sami ja Ulla 

Anita ja Monica (äiti ja tytär) Mumbaista pohtivat missä men-

nään ja minne mennään tulevaisuudessa. 

Leikistä ei ollut pulaa, tässä tehdään nessu-viestiä  



Info 

Yhdistyksen hallitus 

Seurakuntamme yhdistys, Hattu-

lan helluntailähetys ry, piti vuosi-

kokouksen, jossa valittiin hallitus 

uudelle toimikaudelle. Hallituk-

seen valittiin Jouko Keskimaa (pj), 

Heimo Miettinen (vpj), Seppo 

Kortelainen (siht), Arto Vanhanen 

ja Santtu Pitkänen. Varajäseniksi 

valittiin Eija Pitkänen ja Matti Oi-

kari. Hallitus kokoontuu yleensä 

kerran kuukaudessa ja heidän tehtäviinsä kuuluu mm. seurakunnan talouden ja kiinteistöjen hoito.  

Toivotamme siunausta hallitustyöskentelyyn! 

24-7 rukous Hämeenlinnassa 12.-19.4.2015 

Mikä ja milloin? 
24-7 kutsuu kristittyjä yhdessä yli seurakuntarajojen rukoilemaan Hä-
meenlinnan alueen, maamme ja muiden tärkeiden asioiden puolesta. 
Muodostamme katkeamattoman rukousketjun viikon ajaksi 12. - 
19.4.2015. Tarkoituksena on lähentää suhdetta Jumalaan ja toisiimme 
rukouksen kautta sekä esirukoilla ihmisten, asioiden ja Jumalan tah-
don mukaisten muutosten puolesta. 

Missä ja miten? 

Rukouspaikka on Hätilässä, Linkkikeskuksessa (Maskun yläpuolella), 
Liikekatu 2. Uskomme, että yhteisellä rukouspaikalla on oma merki-
tyksensä. Tila on viikon ajan rukouskäytössä. Rukoustapa on vapaa, 
pääasia, että se tuntuu omalta. Voit tulla varaamallesi ajalle yksin, 
kaksin tai ryhmänä. Varaa rukousaikaa vähintään tunti, halutessasi 
voit varata rukoukseen pitemmänkin ajan, vaikka koko yön. Rukous-
paikka on sisustettu rukousta varten. Voit mm. kirjoittaa rukouksia, 
piirtää niitä, soittaa ylistys- yms. rukousmusiikkia tai vain istua ja ru-
koilla. Siellä on myös karttoja ja rukouskirjoja yms. rukouksen tueksi. 

Kuka? 
Rukousviikon järjestää Hämeen Parhaaksi, joka muodostuu eri seura-
kunnista. Viikko on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat rukoilla. 

Miten mukaan? 

Varaa itsellesi aika numerosta 050-5414507 klo18-21 välisenä aikana. Numerosta saat myös lisätietoja. 

Tule mukaan rukousketjuun!                                        www.hameenparhaaksi.fi 

http://www.hameenparhaaksi.fi/


Sähköposti info@hattulankotikirkko.fi 

Pankki Srk tili: FI74 5680 7550 0475 84  

Viitenrot: srktyö 50157, lähetystyö 16159 
 

Remonttitili: FI04 5680 0020 2176 22, viite 724250 

Pastori Jyrki Alanko 

0400 186124 

jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi 

Evankelis-
tat 

Vuokko Nyman 

044 5313 716 

 Arto Hasari, motoristievenkelista 

044 2131715 

arto.hasari@gmail.com 

Vanhim-
miston pj 

Marko Hassinen 

040 6832 215 

marko.hassinen@live.com 

Hallituksen 
pj 

Jouko Keskimaa 

044 5441391 

jouko.keskimaa@gmail.com 

Lähetit Voitto ja Laura Mäkinen, Malesia (kotimaan jaksolla) 

voitto144@gmail.com 

 Sami ja Ulla Hatava, Nepal 

sam.hatava@fidadevelopment.fi 

HATTULAN KOTIKIRKKO 
Teollisuustie 6, 13720 Parola 
www.hattulankotikirkko.fi 

Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti Armo ilmestyy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. 

Päätoimittaja  Jyrki Alanko 

Kansikuva   Kirsti ja Heimo Miettinen 

Paino    Ilves-Paino 

Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan Jyrkille viikko ennen lehden ilmestymistä. 


