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Katso: minä luon uutta! Jes.43:19 
 
Jumalan luomistyö ei päättynyt maailmankaikkeuden 

luomiseen, vaan edelleen saamme iloita Hänen luo-

mistöistään. Kesän kukkaloisto, syksyn sato tai vielä 

selvemmin lapsen syntymä todistavat Jumalan suuren 

luomistyön jatkuvuutta.  

On tärkeää tiedostaa, miten olemme muuttuneet ja 

mitä elämässämme on tapahtumassa. Jumalan tahtoo 

saada aikaan meissä Hänen mielensä mukaista muu-

tosta. Joku on joskus sanonut: ”Itseämme katselemalla juutumme, toista katselemal-

la suutumme, mutta Herraa katselemalla muutumme” (vrt. 2.Kor.3:18). Hän saa ai-

kaan todellisen muutoksen. Kun opetuslapset saivat vastaanottaa Pyhän Hengen täy-

teyden, he todella muuttuivat. Arasta tuli rohkea, kieltäjästä väkevä todistaja ja epäi-

levästä varmasti luottava. Myös meillä on mahdollisuus muutokseen, kun annamme 

Herralle luvan muuttaa meitä. Rukoillaan Hänen tahtonsa tapahtumista ja pyyde-

tään, että Jumala täyttää meitä Pyhällä Hengellään.  

Kotikirkon tilaisuuksissa sunnuntaisin klo 18 ja tiistaisin klo 19 on hyvä mahdollisuus 

yhdessä kohdata Herraa. Kesä on myös täynnä hyviä hengellisiä juhlia. Juhannuskon-

ferenssissa saamme lisää ”Uskoa Elämään!” Saakoon tämä kesä olla meille Hengen 

täyteyden ja Jumalan johdatuksen aikaa. Saamme näin myös valmistautua ensi syk-

syn Mahdollisuus Muutokseen –missioon.  

Siunaten Jyrki 

Pääkirjoitus 

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 



Konferenssi alkaa juhannusviikon keski-
viikkoiltana, jolloin puhuu Euroopan hel-
luntaiyhteisön (PEF) suomalainen pu-
heenjohtaja Arto Hämäläinen. PEF koos-
tuu yli 50 kansallisesta helluntailiikkees-
tä ympäri Eurooppaa ja edustaa noin 6 
miljoonaa helluntaikristittyä. YK:n ja 
EU:n tavoin PEF on julistanut vuoden 
2014 perhevuodeksi, tavoitteenaan ko-
rostaa kristillisen perhekäsityksen merki-
tystä. 

Tapahtuman sisältö on monipuoli-
nen. Lasse Heikkilän Tunturimessu tar-
joaa vaikuttavan elämyksen torstaina 
keskiyön aikaan. Kristillistä romanilähe-
tystyötä tekevä Elämä ja Valo ry viettää 
konferenssissa 50-vuotisjuhlaansa per-
jantaina. Raamattutunneilla ja keskuste-
lufoorumilla pureudutaan tapahtuman 
teemaan eri näkökulmista kuten "Uskoa 
epäuskon ja pelkojen keskellä", "Usko ja 
tiede" sekä "Uskoa arvoihin". 

Musiikillinen panostus on myös kattava. 
Uutuutena konferenssissa järjestetään 
Kids Gospel -laulukilpailun semifinaali, 
josta neljä laulajaa pääsee heinäkuussa 
Iso Soitto -festivaalin finaaliin. Juhannus-
aatto huipentuu megakonserttiin, jossa 
esiintyy Israel Houghton Yhdysvalloista. 

Konferen-
sissa on 
monipuo-
lista ohjel-
maa myös 
lapsille ja 
nuorille, 
kuten lastenteltan omat tapahtumat, 
Ylistys- ja teemateltan seurakuntakoulut 
varhaisnuorille sekä pääteltan myöhäisil-
tojen nuorisojuhlat. Konferenssi päättyy 
sunnuntaina suureen esirukoustapahtu-
maan klo 11 ja ehtoollisjuhlaan klo 14. 

Juhannuskonferenssissa palvelee noin 
2000 vapaaehtoisen joukko. Ison Kirjan 
60 hehtaarin alueelle odotetaan noin 
1500 asuntovaunua, muutama tuhat 
pikkutelttaa sekä päivittäin keskimäärin 
2000 henkilöautoa. Radio Gospel vä-
littää konferenssin ohjelmaa lähialueella 
taajuudessa 95,7 MHz. Internetin väli-
tyksellä tapahtumassa arvioidaan olevan 
myös tuhansia nettikävijöitä. 

Lämpimästi tervetuloa keskikesän koho-
kohtaan - Juhannuskonferenssiin! 

Käy tykkäämässä konferenssista 
myös Facebookissa. 

Konferenssi 

Vuoden 2014 Juhannuskonferenssi järjestetään 18.–
22.6.2014 teemalla Uskoa Elämään! Teema liittyy 
myös kristittyjen yhteiseen Maailmankatsomukset 
puntarissa -kampanjaan keväällä 2014. Helluntaiseu-
rakuntien kesäjuhlaan Keuruulle odotetaan jälleen 
noin 30 000 vierailijaa. 

http://www.facebook.com/pages/Juhannuskonferenssi/100158036830205


Vko 
Pv 

23 
klo 

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.  
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua 
muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. ” 
Apt.2:1,4 

Ti 3.6. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

La 7.6. 9-15 Kotikirkko mukana Hattula-päivien markkinoilla. 
Tule mukaan levittämään Hyvää Sanomaa! 

Su 8.6. 18:00 Helluntaipäivän Sana ja ylistys, Pia ja Tapio Villikka,  
    musiikissa Pirkko Ruuska & group 

Kuukausiohjelma kesäkuu 2014 

Vko 
Pv 

24 
klo 

” täyttykää Hengellä” Ef.5:18 

Ti   10.6. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta, Matti Oikari 

Su 15.6. 18:00 Pyhäpäivän Sana ja ylistys, Veikko Vuorinen 

Vko 
Pv 

25 
klo 

"Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä 
lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän 
Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"  Luuk.11:13 

Ti  17.6. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta 

Su 22.6. 18:00 Radiojumalanpalvelus juhannuskonferenssista Yle radio 1 
HUOM! Kotikirkolla ei tilaisuutta!! 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä  15.9.-12.10.2014 



Kuukausiohjelma kesäkuu 2014 

Jyrki kesälomalla 9.-15.6 ja 23.-29.6. sekä työvapaalla 14.-27.7.  

Vko 
Pv 

26 
klo 

”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, 
mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. ” 1.Kor.14:1 

Ti  24.6. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta, Riikka Pelkonen 

Su 29.6 18:00 Pyhäpäivän Sana ja ylistys, Marko Hassinen 

Kesäleirit 7.-13.7. Takajärvellä 
 

 

7.-10.7. Lastenleiri 

10.-13.7. Varkkileiri 
 

 
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: www.saalem.net 

 

Järj. Hämeenlinnan ja Hattulan helluntaiseurakunnat 

Vko 
Pv 

27 
klo 

”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne koh-
taan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.” 
Room.12:10 

Ti  1.7. 19:00 Sanan ja rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

Ke 2.7. 18:00 Vanhimmiston kokous 

To 3.7. 18:00 Hallituksen kokous 

Su 6.7. 18:00 Ehtoollisjuhla, Jyrki Alanko ja Vilho Mäkelä 



Lähetystyö 

Terveisiä Malesiasta 
 
Voitto oli 11.5. puhumassa tutus-
sa indonesialaisessa seurakun-
nassa Serembanin eteläpuolella. 
Puheen aiheena oli indonesialais-
ten innostaminen evankelioi-
maan malaijeja. Hän kutsui altta-
rille niitä, joita kosketti  kutsu 
malaijien saavuttamisesta.15-20 
ihmistä tuli rukoiltavaksi. Heistä 
viisi lupautui tulemaan lyhyelle 
lähetysvalmennuskurssille. Voi-
tolle tarjottiin saarnavuoroa ker-
ran kuussa, jolloin hän voi opettaa lähe-
tystyöstä. Toivottavasti myös lähetys-
kurssin järjestäminen onnistuu. 
 
Rukoilkaa, että löydämme asunnon kah-
delle raamattuopetuksessamme mukana 
olevalle malaijimiehelle. Rukoilkaa koko 
ryhmän hengellisen kasvun puolesta. 
Kesäkuun 6.-8. olemme Anttia lukuun 
ottamatta mukana SIB-seurakunnan lei-
rillä. Perheen naiset ovat kuukausittain 
mukana ko. srk:n ylistysryhmässä ja mu-
siikivastuussa myös leirillä. Maria on ollut  
srk:n nuorisotyön vastaava. Elo-
syyskuussa hän aloittaa teologian opin-
not Singaporessa. Kiitos Jumalalle tästä 
hienosta rukousvastauksesta! 
 
Kesäkuun 12.-15.Voitto on Indonesian 
Medanissa valmistelemassa Paavo Järvi-
sen marraskuun kampanjaa. Yhdessä 
kokouksessa olisi tilaa 2000 kuulijalle. 
Rukoilkaa kampanjan puolesta. Pienem-
mälle ryhmälle järjestetään myös armo-

lahjaseminaari. Myös Voitolla on siellä 
omia kokouksia. Rukoilkaa myös kesä-
heinäkuussa Malesiassa järjestettävien 
kokouksien puolesta, että kaikissa näissä 
tilaisuuksissa olisi Pyhän Hengen tuore 
kosketus. 
 
Jaavalla järjestetään aktio 11.-
18.10.Rukoilkaa uskoontuloja ja hengelli-
siä läpimurtoja muslimikylissä. Borneon 
aktio on 21.-27.10. Rukoilkaa uskoontulo-
ja alkuasukaskylissä sekä rohkaisua pai-
kallisille uskoville. Muistakaa myös TV-
projektia. 
 
Paavo Järvisen missio on 19.-24.11. Indo-
nesian Medanissa. Rukoilkaa siunausta 
herätyskokouksille, armolahjaseminaaril-
le ja rohkaisua uskoville. 
 

Rukousavustanne kiittäen ja  
teitä siunaten! 
Voitto ja Laura 

 



Talous ja remontti 

Rukoushuoneen remontti on edennyt 
mukavasti. Katto on maalattu melkein 
kokonaan ja seinistäkin jo huomattava osa. 
Sadevesiviemäröinti ja rakennuksen seinän 
vierustojen routaeristykset ja maanpinnan 
muotoilu tapahtunee ennen juhannusta, 
mikäli kaivinkoneurakoitsija ehtii tulemaan 
Kotikirkolle. Tervetuloa mukaan kunnosta-
maan meidän yhteistä kotia. Pidetään Koti-
kirkosta hyvää huolta. 

Myös seurakunnan talous tarvitsee 
”huolenpitoa” Alkuvuoden kuukaudet 
ovat olleet taloudessa haastavia. Vain tam-
mikuussa oli kuukauden tulot suuremmat 
kuin menot. Toivotaan, että kesälläkin 
saamme hoidettua yhteiset velvoitteet ja 
voimme hyvillä mielin viettää kesälomaa. 
Jos olet kesäaikana matkoilla niin voit tie-
tenkin antaa taloudellisen tukesi myös suo-
raan seurakunnan tilille. Tilitiedot löydät 
tämän lehden takasivulta. 

Aku ja Ilkka katon maalauksessa 

Juho seinän maalauksessa 

S.O.S Pelastakaa hukkuvat—Voitto Mäkinen 
 
Voitto Mäkinen tuo tässä kirjassa esille miljoonien hädän, mutta 
myös raamatulliset periaatteet, joilla Jumala on tarkoittanut evan-
keliumin menevän eteenpäin. Keskeisiä asioita ovat Pyhän Hengen 
suvereeni johto evankeliumin työssä ja myös uskonvarainen lähte-
minen saavuttamaan niitä, jotka eivät ole vielä pelastussanomaa 
kuulleet. Monet Jumalan sankarit, kuten Hudson Taylor, saivat 
suuria aikaan. He luottivat Jumalaan silloinkin, kun esteet näyttivät 
mahdottomilta ylitettäviksi. Jumalalla onkin paljon luovia suunni-
telmia pelastumattoman maailman voittamiseksi. Meidän jokaisen 
on mahdollista löytää tuo Pyhän Hengen originaali suunnitelma 
kohdallamme. Tämä kirja on syntynyt lähetyskentällä Malesiassa ja 
sisältää kokemuksia käytännön tilanteiden keskeltä.  



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 ja Saija Alanko 
Kansikuva   Eija Pitkänen 
Paino    Ilves-Paino 
 
Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen lehden il-
mestymistä Jyrkille. 


