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Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti 

Kesä 2015 



Pääkirjoitus 

Huoletonta kesää! 
Kiitollisuus täyttää sydämemme ja mielemme, kun katselemme 
Luojan luomistyötä kesäisessä luonnossa. Linnut näyttävät meil-
le mallia Jumalan ylistämisestä ja kukat loistavat kilpaa Hänen 
kunniakseen. Vuorisaarnassaan Jeesus kehottaa meitä katsele-
maan, miten Taivaallinen Isä pitää huolta luomakunnastaan. 

Sen tähden minä sanon teille: 
älkää huolehtiko hengestänne, 
siitä mitä söisitte tai joisitte, äl-
kää ruumiistanne, siitä millä sen 
vaatettaisitte. Eikö henki ole 
enemmän kuin ruoka ja ruumis 
enemmän kuin vaatteet? Katso-
kaa taivaan lintuja: eivät ne kyl-
vä, eivät ne leikkaa eivätkä ko-
koa varastoon, ja silti teidän tai-
vaallinen Isänne ruokkii ne. Ja 
olettehan te paljon enemmän 
arvoisia kuin linnut!  

Kuka teistä voi murehtimalla lisä-
tä elämänsä pituutta kyynärän-
kään vertaa? "Mitä te vaatetuk-
sesta huolehditte! Katsokaa ke-
don kukkia, kuinka ne nousevat 
maasta: eivät ne näe vaivaa ei-
vätkä kehrää. Minä sanon teille: 
edes Salomo kaikessa loistossaan 
ei ollut niin vaatetettu kuin mikä 
tahansa niistä. Kun Jumala näin 

pukee kedon ruohon, joka tä-
nään kasvaa ja huomenna joutuu 
uuniin, niin tottahan hän teistä 
huolehtii, te vähäuskoiset!  

Älkää siis murehtiko: 'Mitä me 
nyt syömme?' tai 'Mitä me juom-
me?' tai 'Mistä me saamme 
vaatteet?' Tätä kaikkea pakanat 
tavoittelevat. Teidän taivaallinen 
Isänne tietää kyllä, että te tarvit-
sette kaikkea tätä. Etsikää ennen 
kaikkea Jumalan valtakuntaa ja 
hänen vanhurskasta tahtoaan, 
niin teille annetaan kaikki tämä-
kin. Älkää siis huolehtiko huomis-
päivästä, se pitää kyllä itsestään 
huolen. Kullekin päivälle riittävät 
sen omat murheet. Matt.6:25-34 

Samoin myös me saamme 
luottaa Jumalan hyvään huolen-
pitoon ja johdatukseen omassa 
elämässämme. Hän tietää mei-
dän tarpeemme ja kaikissa elä-

män tilanteissamme saamme 
kääntyä luottavaisesti Hänen 
puoleensa. Hän pitää meistä 
huolen. Tärkeintä on rukoillen 
etsiä Jumalan tahtoa omaan elä-
määmme, pysyä Häntä lähellä ja 
kiittää kaikesta hyvästä mitä 
saamme.   

Älkää olko mistään huolissanne, 
vaan saattakaa aina se, mitä tar-
vitsette, rukoillen, anoen ja kiittä-
en Jumalan tietoon. Silloin Juma-
lan rauha, joka ylittää kaiken ym-
märryksen, varjelee teidän sydä-
menne ja ajatuksenne, niin että 
pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 
Fil.4:6-7 

Kesä on hyvää aikaa lukea hyviä 
hengellisiä kirjoja sekä osallistua 
seurakuntien tapahtumiin. 

Siunausta kesään 

Jyrki ja Saija Alanko 

Alakerta 

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Takana on kylmä ja pimeä talvi ja kun aurinko paistaa ja linnut laulaa 
niin, kutsuu se meitä ulkoilemaan. Lämpötilan noustessa rohkenemme liikkeelle. Minäkin koetin jo talven 
aikana Hattulan Askel –kampanjan yhteydessä sauvakävelyä, mutta ei se oikein miellyttänyt. Sitten ystävi-
en innostamana löysimme Saijan kanssa uuden harrastuksen. Mailakävelyn. Se on mukavaa. Saadaan kä-
vellä vihreillä niityillä ja virvoittavien vetten tykönä mailojen kanssa. Kyllä siinä sielu ja ruumis lepää ja vir-
kistyy. Mailakävelyssä on vain pari pientä hankaluutta. Nimenomaan pientä. Ensinnäkin täytyy kuljettaa 
mukanaan pientä, yleensä valkoista palloa. Sitä ei saa kuljettaa taskussa, vaan mailalla sitä lyödään eteen-
päin. Toinen hankaluus on se, että kulkureitille on tehty pieniä pyöreitä reikiä. Pieni pallo täytyisi matkalla 
saada siihen pieneen reikään. Eikä se mailan lapakaan ole yhtä iso kuin jääkiekkomailassa, joten ainakin 
kolme pientä hankaluutta siinä mailakävelyssä on, mutta muuten tosi mukavaa. 

Liikunnallista ja virkistävää kesää t. Jyrki 



Kirpputori 

Hyvän Tahdon Kirpputori saatiin hyvällä tahdolla ja 
ahkeralla talkootyöllä avattua 2.6. ja heti ensim-
mäisenä päivänä kirpputorilla oli mukava säpinä. 
Erityisen panoksensa kirpputorin tekemiseen ovat 
antaneet Liisi ja Erkki Lahtinen sekä Aulis Rieppo-
nen. Monet muistavat edellisen kirpputorin Paro-
lan keskustassa ja sen tuoman taloudellisen tuen 
Kotikirkon rakentamiseen. Taloudellisen tuen lisäk-
si kirpputorin on mainio paikka välittää evanke-
liumin sanomaa asiakkaille. Esillä on ilmaisjakelu-
materiaalia ja kokouskutsuja. Lisäksi saamme tarjo-
ta asiakkaille kahvia ja pientä purtavaa.  

Kirpputori tarvitsee hyviä myytäviä tuotteita kuten 
vaatteita ja kodin tavaroita. Otamme vastaan myös 
hyväkuntoisia huonekaluja. Joten kun teemme ko-
tona siivouksia niin tuodaan ylimääräiset myytä-
väksi kelpaavat tuotteet omalle kirpputorille!  

Nyt aluksi kirpputori on auki kolmena päivänä vii-
kossa, mutta pyrimme lisäämään aukioloaikaa sen 
mukaan kun saamme lisää työväkeä. Jos voit tulla 
palvelemaan kirpputorille niin ota yhteyttä Jyrkiin.  

Kirpputorin tuotto käytetään Hattulan Kotikirkon 
kautta tehtävään työhön lähetyskentillä ja koti-
maassa 

Kirpputori toimii myös hyvänä sosiaalisen kanssa-
käymisen paikkana.  

Tervetuloa tekemään hyviä löytöjä! 

Teollisuustie 6, 13720 Parola 

Avoinna tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 10-14 

Hyvän Tahdon Kirpputorin 

avajaiset la 13.6. klo 10-14 



Lähetysmatka Kongoon 

Huhtikuun lopulla lähdimme 
kahdeksan päivän lähetysmatkal-
le Kongoon. Matkaseurueeseen 
kuuluivat Marja-Liisa ja Heikki 
Lappalainen, tyttäreni Laura ja 
minä. Matkan tarkoitus oli tehdä 
hammashoitotyötä siirrettävän 
hammashoitoklinikan avulla ja 
samalla evankelioida potilaita ja 
alueen ihmisiä. Marja Leena oli 
hammaslääkärimme ja Laura toi-
mi hänen apunaan.   

Meillä oli suuria vaikeuksia jo 
ennen matkaa kutsukirjeen, len-
tolippujen ja viisumien kanssa. 
Koska viisumien hakeminen ei 
onnistunut postitse eikä netin 
välityksellä niin Anne Keskimaan 
piti jättää viisumihakemukset 
Lontoossa, sitten hän yritti jättää 
ne Brysselin Kongon suurlähetys-
töön, mutta lopulta hän joutui 
jatkamaan junalla vielä Antwer-
peniin, josta viisumit tulivat Suo-
meen kuriiripostilla viikkoa en-
nen matkaa.  

Kongo oli meille tuntematon 
maa ja saimme alueen turvalli-
suustilanteesta monenlaista tie-
toa. Matkaan lähdettiin rukous-
ten saattelemana. Matkan pituus 
oli Helsingistä Frankfurtin kautta 
Addis Abebaan ja sieltä 
Kinshasaan noin 10 000 km. 

Kun meitä siunattiin Kotikirkossa 
matkalle, Marko näki näyssä nor-
sun, joka silmät sidottuina etsi 
tietään kärsällään tunnustellen. 
Näin me koimmekin tuolla lähe-
tysmatkalla tapahtuneen! Kon-
gon lentokenttärutiinit olivat ko-
vin mutkikkaat, ja niitä varten 
jopa paikalliset palkkasivat pro-
tokolliksi kutsuttuja henkilöitä. 
Mekin saimme tällaiset avustajat 
ja lopulta kaikesta selvittiin! Ju-
mala johdatti meitä ja tapasim-
me uskovia, jotka auttoivat mei-
tä matkalla. 

Kinshasasta lensimme noin 1000 
km sisämaahan Lodjan kaupun-

kiin. Siellä meitä odotti lähetys-
työntekijä Pierre Albert. Hän oli 
järjestänyt mahdollisuuden pai-
kallisessa sairaalassa hoitaa 
hammashoitoa tarvitsevia. Asias-
ta tiedotettiin paikallisradiossa, 
ja joinakin aamuina ulkona oli 
noin 100 potilasta odottamassa. 
Sairaalan henkilökunta ohjasi 
hoitoon kaikkein kiireellisimmät 
potilaat. 

Marja Leena on sydämeltään lä-
hetystyöntekijä ja Laura hänen 
oppilaansa. Jokaiselta potilaalta 
he kysyivät elämän tärkeimmän 
kysymyksen: ”Oletko uskossa 
Jeesukseen Kristukseen?”  Häm-

mästyimme, kun ne liki 300 
potilasta kaikki sanoivat ole-
vansa. Kaupungissa onkin 
ollut herätystä ja siellä on 
monia kirkkoja. Koimme, että 
mitä teimme, oli niin kuin 
tehty yhdelle niistä vähim-
mistä. 

Maan köyhyys vaikeuttaa ter-
veyspalveluiden käyttöä. Sai-
raalassa kaikki maksaa (esim. 
pussi verta on 20 dollaria). 



Lähetysmatka Kongoon 

Synnyttäviä äitejäkin kuolee sen 
takia, että ei ole sitä kaksikymp-
pistä. Hammaslääkäripalvelut 
ovat alkeellisella tasolla. Pastori 
Pierre oli käynyt Kinshasassa ker-
ran hoidattamassa hammastaan. 
Lennot, hotelli ja hoito maksoivat 
yhteensä reilusti yli 1000 dollaria. 

Sairaalassa ei ole sähköverkkoa. 
Yöllä on pimeää ja aggrekaatilla 
tehdään sähköä tarvittaessa. 

Sitten sairaalan rahat loppuivat, 
eikä bensiiniä saatu. Onneksi 
seuraamme liittynyt uskova 
pankkiiri, osti aggregaattiin ben-
saa. Hänen 
lentonsa oli-
vat keskeyty-
neet viikoksi 
jonkun kone-
rikon takia. 
Samalla hän 
toimi tulk-
kinamme.  

Marja-Liisa 
sai eräältä 
perheeltä lahjaksi vuohen ja kaksi 
kanaa, kun hoidon tuloksena äi-
din hammassärky loppui. Sairaa-
lan henkilökunnan kanssa olim-
me laulaneet laulua ”Tuheki, tu-
heki”. Suomennettuna se oli: ”Älä 
unohda Jumalan hyvyyttä, vaikka 
olisit kuolemassa, vaikka olisit 
matkustamassa. Siitä keksimme 
antaa vuohelle nimen ”Tuheki”. 
Ehkä ensi vuonna menemme 
katsomaan, miten tämä Tuhe-
kiksi nimetty vuohi on kasva-
nut! 

Kahdeksan päivää kului nopeas-
ti emmekä ehtineet käymään 

missään ns. nähtävyyksillä. Afri-
kan suuria villieläimiä olisi ollut 
pitkien matkojen takana luon-
nonpuistoissa. Kongo on pinta-
alaltaan kuusi kertaa Suomen 
kokoinen. Lodja on Sankurun lää-
nin keskus ja alue on pinta-
alaltaan Etelä-Suomen kokoinen. 
Se on yhden Kongo-joen sivujoen 
varrella. Seudulla on vaihtelevasti 
savannia ja metsää. Alueella on 
vain muutamia autoja. Kevyt-
moottoripyöriä on enemmän, 
mutta ihmisistä suurin osa käveli. 
Lodjasta on noin 500 km lähim-
mälle päällystetylle tielle. Muu-
ten tiet muistuttavat suomalaisia 
metsäautoteitä.  

Työtä Lodjassa olisi vaikka kuinka 
paljon. Hengellisestikin työmie-
hiä on vähän, mutta elonkorjuuta 
on paljon. Rukoillaan Jumalan 
hyvää johdatusta Kongon työlle. 

Jouko Keskimaa 



Kotikirkon kesä 2015 

Sunnuntaisin Pyhäpäivän Sana ja Ylistys  klo 16 (ei 21.6.) 

Tiistaisin Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 

Lisätietoja: 
http://isokirja.fi/juhannuskonferenssi/ 

Leipäkirkko tiistaisin klo 11 

Hyvän Tahdon Kirpputori avoinna ti, to ja la klo 10-14 

Sunnuntaina 14.6. klo 16  

Fida:n muslimityön kouluttaja 

Hannu Lahtinen 

Musiikissa 

Carita Kallio 

Sunnuntaina 7.7. klo 15 kastejuhla Villikan rannassa Pappilanniemen-

tie 24 (ent. lääkärintalo) Kasteen jälkeen siirrymme Hattulan Kotikir-

kolle juhlakahville ja ehtoolliskokoukseen. Tervetuloa! 



Lastenleiri 2015 

Lastenleiri 7-12 -vuotiaille Takajärvellä 23.-26.6.2015.  

Tule mukaan täynnä toimintaa ja hauskanpitoa olevalle Kids´Action leirille kavereidesi kanssa. Lei-

ri alkaa tiistaina 23.6. yhteislähdöllä Saalemilta (Turuntie 12) klo 12.00. Halutessasi voit tulla myös 

suoraan Takajärven leirikeskukseen (Lintusaarentie 24 B, Hattula).  

Varsinainen leiriohjelma alkaa klo 13.30, kun teltat on saatu pystytettyä. Leiri päättyy perjantaina 

26.6. loppujuhlaan, joka alkaa kello 14.00. Sitä ennen tarjoillaan kahvit vanhemmille klo 13.30- 

14.00. Toivotamme vanhemmat tervetulleiksi mukaan loppujuhlaan!  

Leirille ilmoittaudutaan maanantaihin 15.6. mennessä sähköpostilla hml.leiri@gmail.com tai 

soittamalla 040-4711979. Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessa kerro 

leiriläisen nimi, syntymävuosi, kaveritoive ryhmäjakoa varten, allergiat (erityisesti ruoka-

aineallergiat), muut huomioitavat asiat tai sairaudet sekä teltan tai kyydityksen tarve.  

Leirille mukaan tarvitset *”leiriläisen tiedot” –lapun *teltan (Oman tai kaverin kanssa yhteisen. 

Kerro ilmoittautuessasi, jos sinulle ei ole , niin saat lainateltan.) *makuupussin (retkipatjoja on lei-

rikeskuksessa) *rahaa leirimaksua varten *riittävästä vaihtovaatteita niin sade- kuin hellesäähän 

*uima- ja saunavarusteet *Raamatun, kynän ja vihkon *hammasharjan ja -tahnan 

*henkilökohtaiset lääkkeet *leirillä ole-

vaa kioskia varten voit ottaa rahaa 1€/

päivä  

Leirille et tarvitse arvokkaita tavaroita, 

kuten kännykkää. Leirin henkilökunta 

ei ole vastuussa niistä. Jos sinulla on 

tarve tavoittaa lapsesi, voit soittaa lei-

rinjohtajan numeroon 040- 4711979 

(Mimmi Marttila).  

Leirimaksu on 30€ perheen ensimmäi-

seltä lapselta, 20€ seuraavalta lapselta 

ja 10€ kolmannelta jne. lapselta. Mak-

su sisältää tapaturmavakuutuksen.  

Leirin järjestää Hämeenlinnan ja Hattu-

lan helluntaiseurakunta  

Nettisivuilta 

www.helluntaiseurakunta.net löydät 

tämän leirikirjeen sekä leiriläisen tie-

dot - lapun. 



Tullaan tutuiksi 

Kuka olet ja mistä tulet? 
 
Kati: Olen syntynyt Helsingissä 
joulun alla 1970. Vanhempani 
erosivat ollessani 8v. Asuin aluksi 
äidin ja pikkuveljeni kanssa, vii-
konloppuisin kävimme isän luo-
na. Vanhempani menivät tahoil-
laan uudelleen naimisiin joiden-
kin vuosien päästä ja sain yhden 
pikkusiskon ja neljä pikkuveljeä 
lisää. Kun olin 14-vuotias, muu-
timme Espoosta Seinäjoelle äitini 
ja kahden pikkuveljeni kanssa. 
Valmistuttuani lääkäriksi 1997 
kiersin pitkin maata muutaman 
vuoden (Ilomantsi, Kajaani, Kola-
ri, Ivalo, Seinäjoki). Seinäjoella 
tapasin Sepon, menimme naimi-
siin ja muutimme Turkuun Sepon 
erikoistumisopintojen vuoksi. 
Sieltä muutimme Hämeenlinnan 

kautta Hattulaan 
2005. Erikoistuin 
Tampereella yleis-
kirurgiksi ja olen 
nyt töissä Kanta-
Hämeen keskussai-
raalassa osas-
tonylilääkärinä ja 
vastaan koko maa-
kunnan rinta- ja 
kilpirauhaskirurgi-
asta. Suurin osa 
potilaista on rin-
tasyöpää sairasta-
via naisia. Työ on 
minulle tärkeä osa 
elämääni ja todella 
tykkään työstäni. 
Elämäni 
”kiertolaisuudesta” 
kertoo ehkä sekin, 
että nykyinen ko-
timme Hurttalassa 
vuodesta 2008 on 
pitkäaikaisin kotini 
koko elämäni aikana.  
 
Seppo: Olen syntynyt 1972 Tu-
russa, jossa myös asuin valmistu-
miseeni asti. Olen perheeni ai-
noa lapsi. Valmistuin Turun yli-
opistosta lääkäriksi 1997. Erikois-
tumisvaiheessa olin töissä Lah-
dessa ja Seinäjoella. Turkuun pa-
lasin yhdessä Katin kanssa 2002 
suorittamaan erikoistumisen yli-
opistojaksoa. Valmistuin radiolo-
giksi 2005. Työskentelen Kanta-
Hämeen keskussairaalassa radio-
logian osastonylilääkärinä sekä 
yksityispuolella yhtenä päivänä 
viikossa.  

 
Millainen perhe teillä on? 
 
Perheeseemme kuuluu lisäksem-
me lapsemme Vilja (11v.) ja Otso 
(syksyllä 8v.) 
Otso pelaa HPK:ssa jääkiekkoa, 
käy säbäkerhossa ja on muuten-
kin innokas urheilijapoika ja 
penkkiurheilija. Myös kalastus 
on Otsolle mieluinen harrastus.  
Vilja käy sirkuskoulussa ilma-
akrobatiassa ja on innokas piirtä-
jä. Vaatesuunnittelu on tällä het-
kellä ykkösjuttu. Vilja soittaa 
myös selloa ja lukee paljon.  
Seppo harrastaa töiden tekoa ja 

Kati ja Seppo Kortelainen 



Tullaan tutuiksi 

yrittää hidastaa vanhenemista 
työmatkapyöräilyllä ja koti-
punttisalilla. Myös historiasta 
kertovia kirjoja tulee luettua pal-
jon. Kotikirkossa Seppo on halli-
tuksessa sihteeri.  
Kati harrastaa maantiepyöräilyä, 
crossfittia ja käsitöitä. Välillä 
myös leipomista. Lisäksi soittaa 
pianoa ja laulaa alttoa Kotikirkon 
kuorossa.  
Perheeseemme kuuluu myös 
Lempi, kultainennoutaja, Lumi-
kukka ja Mustasalama kissat sekä 
600 litran kokoinen Malawi-
vesiakvaario. 
 
Miten olet tutustunut hengelli-
siin asioihin? 
 
Kati: Isänisäni oli Pitäjänmäen 
kirkkoherra. Asuin itsekin ihan 
pienenä pappilassa ja isäni oli 
silloin toimittajana Kotimaa-
lehdessä, joten kristillisyys ja kris-
tilliset arvot näkyivät kotonani. 
Äitini sukulaisia tuli 80-luvun 
alussa uskoon Seinäjoella, joten 
kesällä -81 olimme äitini kanssa 
myös telttakokouksessa mukana 
ja sen jälkeen halusimme antaa 
elämämme Jeesukselle. En oike-
asti ymmärtänyt tästä päätökses-
tä mitään, mutta siitä eteenpäin 
pidin itseäni uskovaisena ja 
aloimme käymään Helsingin Saa-
lemissa. Kävin ahkerasti tyttöpar-
tiossa, josta sain hyvän hengelli-
sen opetuksen ja -82 kävin kas-
teella, koska Raamatussa siihen 
kehotettiin. Etenkin nuorempana 
välillä pohdin uskonratkaisuni 
”todellisuutta”, mutta ymmärsin, 
että päätös Jeesuksen kanssa elä-
misestä tehdään oikeastaan joka 
hetki uudestaan. Jos juuri nyt ha-

luan elää Jeesuksen kanssa, onko 
sillä merkitystä, miten asian ym-
märsin kymmenvuotiaana. 
  
Seppo: Äiti opetti minulle iltaru-
kouksen ja minulla oli lapsenus-
ko, mutta murrosiässä uskon asi-
at jäivät. 17-vuotiaana luin vai-
kuttavan kirjan ”Vihasta vapaak-
si”. Pyysin Jeesusta sydämeeni 
jouluyönä. Tunsin, että jotakin 
tapahtui, mutta en uskaltanut 
kertoa kenellekään. Asia unohtui 
ja elämä meni eteenpäin. Ylioppi-
laaksi päästyäni koin Jumalan 
johdattaneen minut lääketieteel-
liseen. Valmistumisen ja armeijan 
jälkeen aloin taas etsiä Jumalaa. 
Seinäjoella pääsin mukaan nuor-
ten lääkärien raamattupiiriin, jos-
sa tapasin Katin. 
 
Mitä Hattulan Kotikirkko teille 
merkitsee? 
 
Seppo ja Kati: Muutettuamme 
Hämeeseen etsimme jonkin ai-
kaa omaa kotiseurakuntaa. 
Hattulan Kotikirkossa koimme 
saavamme hyvää opetusta. Tällä 
hetkellä seurakunta merkitsee 
uskovien yhteyttä, yhdessä teke-

mistä ja osallistumista. Valitetta-
van vähän ehdimme omien arjen 
kiireiden keskellä osallistua, 
mutta sunnuntaisin olemme 
yrittäneet olla mukana Jumalan-
palveluksissa.  Koemme myös 
tärkeäksi, että lapset juurtuisivat 
seurakuntaan ja käyvät pyhäkou-
lussa. 
 
Mitä odotat tulevaisuudelta? 
 
Kati: Rauhallisempia päiviä… 
ruuhkavuosien keskellä monesti 
vaan mennään paikasta toiseen, 
ollaan väsyneitä, eikä ehditä kun-
nolla tekemään mitään. Hengelli-
sesti toivoisin voivani olla enem-
män palavana liekkinä eli Jeesuk-
sen rakkauden todistajana ympä-
ristölleni.  
 
Seppo: Haluan kasvaa Jumalan 
tuntemisessa ja häneen luottami-
sessa. Odotan tulevaisuudelta 
näkeväni seurakunnan kasvavan 
hengellisen herätyksen kautta ja 
vahvistuvan armolahjojen toimi-
essa. 
 

Haastattelu 
Saija ja Jyrki 



Pastori Malesiasta Kotikirkolla 

Vietimme mielenkiintoisia aikoja, 
kun pastori Christopher Bukit 
saapui Malesiasta Suomeen vie-
railulle. Hän palveli pääkaupunki-
seudun seurakunnissa, Kangas-
alalla, Janakkalassa, Nilsiässä ja 
Hattulan kotikirkossa. Hän puhui 
helluntaipäivän jumalanpalveluk-
sessa Hattulan Kotikirkossa 24.5.  
ja oli mukana Hattula-päivillä 
6.6. 

Christopher Bukit on hyvä ystä-
väni ja yhteistyökumppanini Ma-
lesiasta ja Indonesiasta. Hän on 
Indonesian kansalainen, mutta 
hänellä on pysyvä oleskelulupa 
Malesiassa. Jumala on johdatta-
nut hänet palvelemaan Malesian 
indonesialaistyössä. Christopher 
Bukitin seurakunta on Faith Cha-
rismatic Center, joka kuuluu 
maailmanlaajuiseen helluntailai-
seen Assemblies of God -
seurakuntaliikkeeseen. Christo-
pher Bukitin vastuualueena on 
Malesiaan muuttaneet indone-
sialaiset siirtolaiset. 

Koska olimme molemmat ikään 
kuin muukalaisia Malesian maa-
perällä, koimme heti yhteyttä. 
Pastori Bukit kutsui jo vuosia 
sitten minua palvelemaan hänen 
seurakunnassaan. Jumala joh-
datti myös tekemään hänen 
kanssaan yhdessä lähetysmatko-
ja Indonesiaan. Osa lähetystyös-
tä, jonka olen tehnyt Indonesi-
aan, on ollut nimenomaan yh-
teistyötä hänen kanssaan. Jaa-
van saarelle ja Sumatran saarelle 
tehdyillä matkoilla olemme saa-
neet yhdessä hänen ja Suomen 

tiimin kanssa johdattaa kymme-
niä ihmisiä pelastukseen ja Jee-
suksen tuntemiseen. 

Christopher Bukit on kotoisin 
Sumatran saaren pohjoisosasta 
läheltä Medanin kaupunkia. In-
donesiassa lähes kaikki puhuvat 
indonesian kieltä, mutta silti siel-
lä on valtava määrä erilaisia hei-
mokieliä. Christopher Bukit on 
nimikristillisestä batak-heimosta 
ja heilläkin on oma kielensä. Ju-
mala kohtasi voimakkaasti Chris-
topher Bukitin nuorena ja hän 
vastaanotti Jeesuksen pelastaja-
naan. Kutsu Jumalan valtakun-
nan työhön oli myös voimakas. 

Koimme erikoista Jumalan joh-
datusta Christopher Bukitin Suo-
meen tulossa. Jo matkalippura-
hojen järjestyminen oli suuri ih-

me. Malesian ja Indonesian va-
luutat ovat  heikkoja verrattuna 
euroon. Ei ole aivan tavanomais-
ta, että pienen tai keskisuuren 
seurakunnan pastori matkustaa 
sieltä Eurooppaan.  

Suomesta on käynyt aktiolaisia ja 
muita vieraita runsaasti lähetys-
kentällämme kymmenen vuoden 
aikana. Nyt oli mukava saada 
yksi henkilö sieltä tännepäin. Us-
kon, että Christopherin vierailu 
on ollut meille Suomessa siuna-
ukseksi ja Hämeen ja Pohjois-
Savon kauniit maisemat  hänelle 
itselleen suuri elämys ja myös 
virkistys. Muistattehan rukouksin 
hänen työtään Malesian indone-
sialaissiirtolaisten parissa! 

Voitto Mäkinen 

Christopher Bukit Suomen vierailulla 



Hattulassa vieraita Kiinasta 

Kiinan Kashgar on hattulalaisille 
tuttu paikannimi, sillä olemme 
pitkään tukeneet Ulla ja Sami Ha-
tavan tekemää kehitysyhteistyötä 
uiguurialueella. Siellä Fida ja pai-
kallinen terveysviranomainen to-
teuttivat vuosina 2002-10 laajan ja 
menestyksekkään kyläterveystyön 
hankkeen. Kashgarin läänissä on 
11 kuntaa ja asukkaita noin 4 mil-
joonaa.  
 

Ohjelmassa koulutettiin noin 2500 
kyläterveyslääkäriä, jotka toimivat 
maaseudun kylissä, joista on pitkä 
matka aluesairaaloihin. Kyläter-
veyslääkärit ovat terveydenhoita-
jan kaltaisia valtion viranomaisia. 
He rokottavat ja neuvovat ihmisiä 
ja esimerkiksi voivat ohja-
ta nämä tarvittaessa jatko-
tutkimuksiin sairaalaan. 
Hankkeessa opetettiin pe-
rusasioita mm. hygieniaa 
ja sanitaatiota, hampaiden 
hoitoa, näöntarkastamista 
ja naisten terveyskasvatus-
ta. 
  
Ulkopuolinen hankkeen 
loppuarviotsija piti han-
ketta parhaana, mikä hä-
nelle on koskaan tullut 
vastaan kansalaisjärjes-
tösektorilla. Menestysteki-
jöitä olivat mm. hyvä suunnittelu-
työ, pitkäaikainen toimeenpano, 
yhteistyö viranomaisten ja kylä-
läisten kanssa sekä paikallisten 
ihmisten osallistaminen. 
 
Nyt toukokuussa Kiinan Kashgarin 
äitiys- ja lasten terveydenhuollon 
johtaja Mrs. Tan Rong ja Mr. Ma-
matjan Hiet (Fidan hankehallin-
noija Kashgarista, joka on itse ui-

guuri) tutustuivat koulu- ja tervey-
denhoitojärjestelmäämme. Koh-
teina olivat Parolan koulu, äitiys- 
ja lastenneuvola sekä keskussai-
raalan lastenosasto, äitiyspolikli-
nikka, synnytysosasto ja vastasyn-
tyneiden tehohoito. Erityisenä 
mielenkiinnon kohteena oli kirur-
gian poliklinikalla lääkäri Maarit 
Somervuoren havainnollistama 
kampurajalan hoito. 
 

Suomessa ei opeteta vain tietoa, 
vaan myös taitoja, kuten käsi- ja 
puutöitä, ihasteli Tan Rong tutus-
tuessaan Parolan kouluun. Myös 
erityisopetusta tarvitsevien lasten 
huomioiminen yksilöllisesti teki 
vierailijoihin vaikutuksen. 

Tulkkina toimineelle Mamatjan 
Hietille vierailu oli jännittävä, kos-
ka Kiinassa isät eivät osallistu syn-
nytykseen eikä muuhunkaan äi-
tiyshuoltoon. Mieleenpainuva ko-
kemus oli myös virallisen ohjel-
man jälkeen tutustuminen Hä-
meen linnaan, jossa historian opis-
kelija Lauri Miettinen kertoi Suo-
men historiasta ja linnan roolista 
historian kuluessa. 

 
Vierailu Suomeen liittyi uuteen 
hankkeeseen, jossa kehitetään 
terveyskoulutuksen opinto-
ohjelmaa peruskouluihin ja koulu-
tetaan opettajia käyttämään sitä. 
Opinto-ohjelma perustuu paikalli-
seen kontekstiin, osallistaviin ope-
tusmetodeihin ja materiaaleihin, 
jotka ovat uiguurikielellä. 
 

Terveysasioista koulussa innostu-
neet oppilaat vievät tietoa myös 
koteihin muille perheenjäsenille. 
Terveyskasvatus on suunnattu eri-
tyisesti Kashgarin läänin maaseu-
tualueiden lapsille ja naisille. Sa-
malla tuotetaan terveyskasvatus-
viesti yleisiin informaatiokanaviin 

yhdessä viranomaisten 
kanssa. Hanke ehkäi-
see osaltaan esimer-
kiksi hammas- ja infek-
tiosairauksia. 
 

Fida on saanut näin 
luottamuksenosoituk-
sen myös Kiinan Kash-
garin alueen terveys-
hallinnolta, jolta se sai 
kutsun tähän uuteen-
kin projektiin. Ul-
la, joka toimii Fidan 
hankekoordinaattorina 
Kashgarissa, on enti-

nen hattulalainen. Hän toimi vie-
railun järjestäjänä Fidan edustaja-
na Suomessa. 
 

Sami Hatava sai Kotikirkolta mu-
kaansa uiguurilapsille vietäväksi 
kymmeniä villasukkia ja –
tumppuja. Siunaamme Hatavia 
työssään ja toivomme villasukkien 
lämmittävän pieniä uiguurijalkoja! 
 

Kirsti Miettinen  

Vieraita Kashgarin uiguurialueelta 
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