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LÄHETYSOMPELUSEURA 
 
Lokakuussa käynnistyi seurakunnas-
samme uusi toimintamuoto, joka tois-
taiseksi kantaa perinteikästä nimeä: 
lähetysompeluseura. Käsityöt kaikissa 
muodoissaan ovat viime aikoina 

nousseet taas muotiin ja kahviloissa-
kin järjestetään ns. neuletapaamisia. 
Koska uskoin tästäkin seurakunnasta 
löytyvän innokkaita puikkojen/
puukkojen heiluttajia, niin sain sydä-
melleni koota ihmisiä yhteen lankojen, 
puutöiden ja askarteluiden maail-
maan. 
 
Olemme kokoontuneet nyt kolme ker-
taa ja toiminta hakee vielä vähän 
muotoaan. Lähetysompeluseura on 
tarkoitettu kaikille, jotka haluavat teh-
dä jotain käsillään. Olemme samalla 
tutustuneet seurakunnan omien lähe-
tystyöntekijöiden tehtäviin Kirsti Mietti-
sen opastuksella ja miettineet, miten 

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren 
valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 
niille loistaa valkeus.” Jes.9:1 
 
Jesaja ennusti satoja vuosia etukäteen Messiaan 
syntymän ja siihen liittyvän ilosanoman. Keskelle 
pimeyttä, toivottomuutta ja ahdistusta syttyy toivo; 
Jumalan lähettämä pelastus.  

Messiaan odotus päättyi riemulliseen 
enkelikuoroon: ”Kunnia Jumalalle kor-
keuksissa ja maassa rauha ihmisten 
kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä 
tahto”. (Luuk.2:14) Paimenet, tietäjät 
ja lopulta myös opetuslapset saivat 
iloita ja riemuita Jeesuksen läsnä-
olosta. Ristin tapahtumat syöksivät 
opetuslasten toivon hetkellisesti mel-
koiseen koetukseen, mutta pääsi-
äisaamun riemu hälvensi sen. Me, 
jotka olemme saaneet kohdata Jee-
suksen henkilökohtaisena Vapahtaja-
na, saamme riemuita hänen läsnä-

olostaan ja huolenpidostaan elämäs-
sämme. Jesajan tavoin elämme pi-
meässä ajassa, mutta saamme kui-
tenkin varmana luottaa siihen, että 
Jumala valkeus voittaa kaiken pimey-
den. Voimme yhtyä Jippii-laulun iloi-
siin säkeisiin: ”Valo voittaa kaiken pi-
meyden. Valo voittaa, risti Jeesuksen. 
Aika koittaa, aika rakkauden. Siksi 
kannamme kynttilää.” 

 
 

Joulurauhaa toivottavat  

Jyrki ja Saija 

Pääkirjoitus 



Klaus Sundqvist 

Klaus on syntynyt 1952 
Helsingissä. Kesällä 1977 
Klausin kotitalon viereisel-
le kentälle oli pystytetty 
helluntailaisten kokoustelt-
ta. Klaus kuunteli ystävän-
sä kanssa teltalta kantau-
tuvaa musiikkia ja he päät-
tivät mennä katselemaan 
ja kuuntelemaan teltalle. Kokous oli 
alkusysäys Klausin uskoontulolle. 
Maaliskuussa 1979 hänet kastettiin 
Helsingin Lähetysseurakunnassa.  

Usko kuitenkin jäi oman 
ilmastointialan yrityksen ja 
maailman humun jalkoihin. 
Tänä kesänä todettu vaka-
va sairaus sai Klausin etsi-
mään uudelleen yhteyttä 
Jumalaan. Klaus muutti 
syksyllä Tyrvännöstä Pa-
rolaan ja saimme siunata 
hänet seurakuntamme jä-
senyyteen 17.11. 
 

Toivotamme Klausin sydämellisesti 
tervetulleeksi seurakuntaan. 

voisimme olla tukemassa heidän työ-
tään. Lähetimme myös Romanian lap-
sille muutaman paketin Joulun lapsi-
keräyksen kautta. Niihin laitettiin mm. 
itse tehdyt sukat ja kaulaliinat. Viimek-
si muutamat pääsivät koristelemaan 
pipareita lasten joulupusseihin. 
 

Lähetysompeluseurassa on nimes-
tään huolimatta mahdollisuus myös 
muuhun toimintaan. Miehet ovat jo 
siivoilleet pihavarastoa, siellä on hy-
vät mahdollisuudet puutöiden tekemi-
seen. Korttipajaan olisi mahdollisuus, 

kahvinkeittäjällekin riittää töitä. Toivoi-
sin ompeluseuran voivan olla myös 
matalan kynnyksen paikka seurakun-
taan ja seurakuntayhteyteen.  
 

Ompeluseura kokoontuu yleensä joka 
kuukauden kolmas maanantai klo 
18.30-20 ruokasalissa, mutta seuraa-
va kerta on poikkeuksellisesti jo 9.12. 
 

Olemme myös suunnitelleet osallistu-
vamme seuraavaan Ravintolapäivään 
16.2.2014.  lähetyslounaan ja –
myyjäisten merkeissä.  
Lisätietoa ravintolapäivästä: 
www.restaurantday.org/fi/ 
 

 
Tervetuloa mukaan omien kutimien 
kanssa tai ilman! 
 

Kati Kortelainen 

Jäsenmuutoksia 
 
Pirkko ja Heikki Lahti ovat siirtyneet Jämiärven helluntaiseurakuntaan. 
Katja ja Jukka Kalliokoski ovat siirtyneet Hämeenlinnan Saalemiin. 

http://www.restaurantday.org/fi/


Vko 
Pv 

49 
klo 

Rukous ja paastoviikko. Varaa oma rukousaikasi ma-su klo 15-21 
 
”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin 
te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.” Luuk.11:9 

Ti 3.12. 19:00 Naistenilta Ulla Räisäsellä, Kinnalantie 8 A 6, Parola 
Miestenilta Jyrki Alangolla, Kotituvantie 10, Hämeenlinna (Luolaja) 

Pe 6.12. 12:30 Jyrki 50v, juhla alkaa keittolounaalla (lohikeitto) Tervetuloa! 

La 7.12. 16:00 
 
 
16:30 

Lähetysjuhla Marja-Liisa Lappalainen, Jouko Keskimaa ja Aktiotiimi 
Kuva- ja videomateriaalia Malesiasta ja Indonesiasta, Tarjoilu 
 
Pyhäkoulu Eija ja Pepe Pitkänen 

Su 8.12. 18:00 Hämeen Parhaaksi rukousilta Toimiksella,  
Myllärinkatu 6 (Kantola), 13110 Hämeenlinna 

Vko 
Pv 

50 
klo 

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat 
kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.” Jes.9:1 

Ma 9.12. 18:30 Lähetysompeluseura Kotikirkolla 

Ti 10.12. 19:00 Seurakunta ilta, Marko Hassinen 

Su 15.12. 16:00 Seurakunnan joulujuhla,  
 
Eija Pitkänen, Päivi Kanerva,  Jyrki Alanko, Lauluryhmä ym. 
Joulupuuro ja torttukahvit. Tervetuloa yhteiseen juhlaan! 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä  15.9.-12.10.2014 

Rukous ja paastoviikko 2.-8.12.  
Rukoilemme Jumalan tahdon toteutumista niin omassa kuin myös 
seurakuntamme elämässä. 
Varaa omat rukoustuntisi 2.-8.12. klo 15-21 väliseltä ajalta. 



Vko 
Pv 

52 
klo 

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla 
on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja 
rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa”  

Jes 9:5,6 

   

Su 29.12. 16:00 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys Matti Oikari & co 

Vko 
Pv 

51 
klo 

”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.  Ja 
katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hä-
nelle nimi Jeesus. ” Luuk.1:30,31 

Ti 17.12. 19:00 Kauneimmat joululaulut, Kotikirkon kuoro laulattaa joululauluja 
 

Su 22.12. 16:00 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko ja Veikko Vuorinen 

Vko 
Pv 

1 
klo 

”Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Juma-
lassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa mi-
nut vanhurskauden viittaan” Jes 61:10 

Ti 31.12. 19:00 Rukoillen uuteen vuoteen 2014 Jouko Keskimaa 

Su 5.1. 16:00 Ehtoollisjuhla Vilho Mäkelä, Heikki Lahti, Kotikirkon kuoro 

Pastorin toimistoaika ti ja to klo 13-15 
HUOM! 10. ja ,31.12, ja 2.1. Ei toimistoaikaa 

HYVÄÄ UUTTA  
VUOTTA 2014 

Rukoillaan 
yhdessä!! 



Eino Komonen 1915–2013 In Memoriam 
 

 

Isäni syntyi Karjalan kannaksella, Vuokselan pitä-
jän Kontulan kylässä ortodoksisen isän ja luterilai-
sen äidin esikoispojaksi. Perhe viljeli maata ja hoi-
ti karjaa lähellä kuulua Kiviniemen siltaa. 1920-
luvun alussa Pyhän Hengen tuulet puhalsivat Kar-
jalan kansan yllä.  Isä koki voimakkaan käänty-
myksen 18-vuotiaana ja sai samalla kutsun sa-
nanjulistajaksi. Pian alkoi 80 vuotta kestänyt todis-
tajan tehtävä. Sekä isän vanhemmat että suurin 
osa kahdeksasta sisaruksesta  löysi hengellisen 
kodin helluntaiseurakunnasta. Eino-isäni oli muka-
na perustamassa Vuokselan Eelim-seurakuntaa ja 
oli yksi vanhimmista sekä Karjalassa että Hattu-
lassa seurakunnan siirryttyä tänne sodan jälkeen. 
Jumalan armosta suvussamme on nyt neljättä pol-
vea Jeesuksen palvelijoita. 

Sodan aikana isä palveli omantunnon 
syistä aseettomana kengitysseppänä 
huoltojoukoissa. Syksyllä -41,  vain 
kaksi viikkoa avioitumisen jälkeen, 
hän haavoittui vakavasti. Hän tees-
kenteli kuollutta ja neuvostosotilas 
tyytyi ottamaan vain taskukellon povi-
taskusta!  
 

Kuntouduttuaan  Eino pääsi vaimonsa 
Helmin  kanssa perustamaan perhet-
tä. Evakkojen asutusohjelma ohjasi 
silloin nelihenkisen perheen Lepaalle, 
jossa valtion maatilasta lohkottiin 6 
hehtaarin asutustila. Lapsia syntyi 
seitsemän, mutta kolme nuorinta eli 
vain muutamia päiviä. Päivät täyttyi-
vät maatilan, sepän ja kengittäjän 
töistä sekä  työstä tehtaassa. Kesäi-
sin seurakunnan teltan kanssa kierret-
tiin kylissä ja talvisin tupakokouksissa. 
Miltei joka kuukausi järjestettiin raa-
mattuviikko tai evankelioimisviikko, 
lähetyskokouksia, vankilavierailuja, 

vanhainkotikäyntejä yms. Näiden li-
säksi Eino-isällä oli vastuullinen tehtä-
vä srk:n vanhimpana, jossain välissä 
oman toimen ohella saarnaajanakin. 
Näihin vuosiin sisältyi isän vakava 
syöpäsairaus, jonka aikana saimme 
perheenä kokea valtavaa apua sekä 
seurakunnasta että naapureilta. 
”Veljeä ei jätetä.” Jälleen elämä voitti! 
 

1960-luvun loppupuolella vanhempani 
muuttivat Lepaalta Hyvinkäälle, jossa 
isä oli aktiivisesti mukana seurakunta-
työssä. Sieltä hänet kutsuttiin Sys-
mään seurakunnan saarnaajaksi ja 
myöhemmin Joutsan ja Pertunmaan 
yhteiseksi työntekijäksi aina eläkkeel-
le jäämiseensä asti.  Sieltä vanhem-
pani palasivat Hyvinkään kautta Oit-
tiin, jossa isä palveli rukouspiirin van-
himpana pitkään ja jossa Helmi-äiti 
pääsi Herran lepoon vuonna1999.  
Viimeiset kolme vuotta isä viihtyi hy-
vin Hämeenlinnassa Ilveskodissa. 



Suuri Kutsuja tuli hänet noutamaan 
luokseen Keskussairaalasta 14.10. 
klo 11.20 vajaan vuorokauden sairaa-
lassaolon jälkeen. Yöllinen kaatumi-
nen oli saanut verisuonen tihkumaan 
vatsaonteloon, eikä tilannetta voitu 
enää auttaa. 
 
Meitä omaisia siunaa isän suusta 
kuulemani viimeinen lause: ”Jeesus 

on antanut kaikki synnit anteeksi”. 
Olemme Eino Komosen lapsina kiitol-
lisia, että saimme pitää isän siunaus- 
ja muistotilaisuuden meille niin lähei-
sessä Hattulan Kotikirkossa.  Kiitos 
seurakunnalle kauniista kukkalaittees-
ta ja lämpimistä sanoista, jotka Jouko 
Keskimaa välitti saattoväelle.  

 
Reino Komonen, nuorin lapsista  

Ajokausi alkaa olla lopussa näillä raskaammilla 
moottoripyörillä. Kiitos Taivaan Isälle viime kesäs-
tä, kun antoi mahdollisuuden viedä evankeliumia 
eteenpäin ihanassa kesäsäässä. Hän on antanut 
enkelivartiot ympärille, ettei mitään onnettomuuksia 
ole sattunut. 

Jumala on antanut meille kaikille yksilöllisen tavan 
viedä ilosanomaa eteenpäin, sinne teille ja aito-
vierille. Yksi työkalu, joka on lisääntynyt huomatta-
vasti, on moottoripyörä. Olen enemmän ja enemmän huomannut tässä pime-
nevässä ajassa, että täytyy jalkautua enemmän ”toreille ja turuille”. Siellä on 
paljon niitä Jumalan sanan janoisia, jotka eivät uskalla astua kirkon kynnyksen 
yli. Viime kesänäkin saimme olla Hattula-päivillä. Kotikirkko ja Gospel Riders 
ovat toimineet yhteistyössä viemässä Jeesuksen sanomaa eteenpäin. Pontus 

J. Back lauloi ja soitti sekä kertoi oman 
tarinansa Jumalan kohtaamisesta. Us-
kon, että kuulijoille ei jäänyt epätietoi-
suutta siitä, kuka on meidän Herram-
me. 

Olihan siellä ainakin yksi, joka ihastui 
moottoripyörästä, meidän kunnanjoh-
tajamme Heidi Rämö, joka kokeili Mir-
kan harrikkaa. Hyvältä tuntui, ainakin 
ilmeestä päätellen. Kesää odotellessa, 
siunausta kaikille.            Arto Hasari 

GOSPEL RIDERS 



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, Arto Hasari, Kati Kortelainen 
Kansikuva   Kati Kortelainen 
 
Seuraavaan numeroon tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen ilmesty-
mispäivää Jyrkille. 


