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Muutos on mahdollisuus 
 

Elämässämme on yleensä paljonkin asioita, joihin halu-

aisimme muutosta. Joskus tuskastelemme liikakilojen 

tai huonon kunnon kanssa ja toisinaan murhetta 

tuottaa ihmissuhteet tai toimeentulo. On asioita joihin 

emme voi vaikuttaa, mutta monesti meillä on mahdol-

lisuus edesauttaa muutoksen toteutumista. 

Eräässä mietelmässä sanotaan: ”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat 

joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisis-

taan.” Kun keskitymme ja käytämme voimamme niihin asioihin, joihin voimme vai-

kuttaa niin säästymme monelta harmilta ja pettymykseltä. 

Muutokseen sisältyy aina myös jonkinlainen uhka tai kriisi. Olemme mieluummin 

samassa vanhassa, tutussa ja turvallisessa tilassa. Meillä saattaa olla myös 

”muutosvastarintaa”. Muutoksessa lähdemme ulos ”mukavuusvyöhykkeeltämme” 

Kuntoa pitäisi kohentaa, mutta kun ulkona on kylmä tai kuuma, kuiva tai märkä keli. 

Rukouskokoukseen olisi hyvä lähteä, mutta tv:stä tulee juuri silloin jotain mitä haluai-

sin katsoa.  

Jumala haastaa meitä muuttumaan. Seura tekee kaltaisekseen sanotaan ja seuruste-

leminen Jeesuksen kanssa saa aikaan meissä muutosta Hänen kaltaisekseen. Rukous, 

Raamatun lukeminen ja opiskelu sekä seurakuntayhteys ovat asioita, joiden avulla 

saamme kokea Jumalan muuttavan meitä. ”Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä 

katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kal-

taisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.” 

2.Kor.3:18 

”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehoitan teitä, veljet: Antakaa koko elä-

männe pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa 

järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, 

uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on 

hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room.12:1-2  

Siunaten Jyrki 

Pääkirjoitus 



Mahdollisuus Muutokseen 

Motoristit täyttivät kotikirkon syyskuun 
viimeisenä lauantaina kun noin 150 
saapui Gospel Riders:n järjestämään 
motoristikirkkoon. Evankelista Vuokko 
Nyman sai julistaa evankeliumin ilosa-
nomaa täydelle salille. Motoristikirkon 
ja Gospel Riders:n syyskokouksen lisäk-
si oli myös Robi Rohin konsertti 



Vko 
Pv 

41 
klo 

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaab, hän antoi oikeuden 
tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen” Joh.1:12 

Ma 6.10. 18:30 Mahdollisuus Muutokseen –ilta Hattulan kirkossa 
Marko Selkomaa ja Virpi Järvinen. Musiikissa Miika Anttila ja  
Pyhän Ristin kuoro joht. Ari Lehtonen 

Ti 7.10. 18:30 Mahdollisuus Muutokseen –ilta Kotikirkossa 
Marko Selkomaa, Jyrki Alanko. Muutoskertomus Riikka Pelkonen 
Musiikissa Anne Takamäki 

La 11.10. 13:00 Yhteyden sillalla –naistentapahtuma 
Anne Kuosmanen, Ritva Palo-oja, Annukka Rajahalme ja 
Elina Tammela  

Su 12.10. 16:00 
 

16:30 
 

18:00 

Mahdollisuus Muutokseen Arto Hasari ja Marko Hassinen 
 

Pyhäkoulu 
 

Hämeen Parhaaksi rukousilta HML Vapaaseurakunta 

Kuukausiohjelma lokakuu 2014 

Vko 
Pv 

42 
klo 

”olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen 
toivon perustusta, joka teissä on” 1.Piet.3:15 

Ti  14.10. 18:00 
19:00 

Kuoroharjoitus 
Sanan ja rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

Su 19.10. 16:00 
 

 

Mahdollisuus Muutokseen Matti Oikari ja Jukka Nieminen 
 

 

Pastori vapaalla maanantaisin sekä 16.-19.10. 

Kari KK Korhonen vierailee Parolan kouluilla  
ja Kotikirkolla 6.-7.11. 



Kuukausiohjelma lokakuu 2014 

Vko 
Pv 

43 
klo 

”Nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjen-
neet leikattaviksi ” Joh.4:35 

Ti  21.10. 19:00 Sanan ja Rukouksen ilta, Riikka Pelkonen 

La 25.10.  
 
 
 

16:00 
 

19:00 

Mahdollisuus Muutokseen –juhla Elenia-Areenalla 
Sari Esayah, Onni Haapala jr., Hannu Haukka, Ari Talja, 
Jukka Leppilampi, Pekka Simojoki ja Et Cetera 
 

Keskellä muutosta 
 

Sain muuttua - miksi et sinäkin? 

Su 26.10. 16:00 
 

16:30 

Mahdollisuus Muutokseen, Jyrki Alanko ja Jorma Rämö 
 

Pyhäkoulu 

Vko 
Pv 

44 
klo 

”Rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuu-
seen” Luuk.10:2 

Ti  28.10. 18:00 
19:00 

Kuoroharjoitus 
Sanan ja rukouksen ilta, Seppo Kortelainen 

Ke 29.10. 19:00 Vanhimmiston kokous 

Su 2.11. 16:00 
 

16:30 

Ehtoollisjuhla, Jyrki Alanko  ja Kotikirkon kuoro 
 

Pyhäkoulu 

LEIPÄKIRKKO TIISTAISIN KLO 11:00 KOTIKIRKOLLA 
Sana, laulu ja rukous sekä ylijäämäelintarvikkeiden  jako. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

PERHEJUMIS ISÄNPÄIVÄNÄ 9.11. klo 16 
Näytelmä, toimintapisteitä, tarjoilu, ym. 

Suunnittelupalaveri su 26.10. klo 15:00. Tervetuloa! 



Lähetystyö 

Voitolla on ollut kokousvierailuja seu-
rakuntiin. Melakan kaupungissa hän 
on ollut mukana uuden hengellisen 
työn aloittamisessa. Tätä työtä vetää 
indonesialainen pastori. Kuvassa 

pienryhmä, joka kokoontuu kodissa. He ovat itämalesialaisia ja indonesialaisia. Myö-
hemmin heidän on tarkoitus vuokrata kokoustila lähistöltä.  
 
Tyttäremme Maria on nyt Singaporessa opiskelemassa Theological Centre of Asia:ssa 
Koulu on Trinity helluntaiseurakunnan yhteydessä, johon kuuluu noin 8000 jäsentä. 
 
Muutoin olemme kovasti valmistelleet tulevia aktioita ja Suomeen tuloamme, joka 
tapahtuu 31.1.2015. Lentoliputkin on jo ostettu. Monia asioita on järjesteltävänä niin 
täällä Malesiassa, kuin Suomessa. Teette hyvin jos muistatte näissä meitä rukouksin. 
Hanna-tyttäremme valmistautuu juuri koulun loppututkintoon, joka on loka-
marraskuun aikana. Jumalan aikataulut menevät aina tarkasti kohdalleen. Tammi-
kuussa on aika tulla nyt vähän pidemmäksi aikaa Suomeen lähes 10 vuoden lähetys-
työputken jälkeen. 
 
10.lokakuuta saapuu aktiolaisia Suomesta ja ryhmässä ovat myös Kotikirkosta Mirja-
mi, Jouko ja Laura Keskimaa.  Saman päivän iltana meillä on SIB -seurakunnassa Se-
rembanissa rukouskokous tulevien aktioiden puolesta. SIB- seurakunnan pastorit ja 
johto tulevat myös sinne siunaamaan meidät matkaan. Tarvitsemme rukoustukea niin 
täältä, kuin Suomestakin. Heti 11.lokakuuta aamulla suuntaamme Jaavan saarelle m-
työaktioon. Mukana on tuttu tiimi. Meitä on lähdössä tällä tietoa 9-hengen tiimi, jois-
ta 8 suomalaisia ja yksi malesialainen. 
 
Kun tulemme Jaavalta 18. lokakuuta, niin jää vain kaksi lepo-ja huolto päivää Malesi-
assa. Toisena näistä vapaapäivistä meidät on kutsuttu pitämään kokousta Serembanin 
indonesialaisessa seurakunnassa. Borneon viidakkomatkalle lähdemme 21. lokakuuta 
13-henkisellä tiimillä. Tiimistä 7 henkeä on suomalaisia ja 6 malesialaisia. Viidakossa 
jaamme tiimin puoliksi, jotta voisimme tavoittaa enemmän kyliä. Nyt onkin tavoittee-
na mennä myös alkuasukaskyliin, joita on vähemmän tavoitettu evankeliumilla. Kysei-
set kylät ovat todella syvällä viidakossa. Esimerkiksi matkapuhelimiimme on turha 

Lähetystyötervei-

siä Malesiasta 



Lähetystyö 

soittaa tai lähettää viestiä kyseisenä aikana, 
sillä siellä ei ole ainuttakaan GSM-mastoa lähi-
maillakaan. Mukana on myös Marja-Liisan li-
säksi toinen lääkäri Malesiasta, sekä hoitoalan 
ammattilaisia Suomesta. Matkan päätarkoitus 
on kuitenkin evankeliumi, ja tulemme siellä 
pitämään paljon kokouksia. Suurelta osalta 
olemme alkuasukkaiden ruuista riippuvaisia 
matkan aikana.  

Voitto ja Laura 

Malesia-ohjelmat alkavat TV 7:lla Paavo Järvisen Hyvät, Pahat ja Pyhät-sarjan alla. 

 

Ensimmäinen jakso torstaina 2.10. klo 21.15 JA SIITÄ ETEENPÄIN JOKA TOINEN  

TORSTAI SAMAAN AIKAAN TV 7:lla.  

 

Nojatuolimatka haastavalle kentälle! 



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 Alanko 
Kansikuva   Eija Pitkänen 
Paino    Ilves-Paino 
 
Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen lehden  
ilmestymistä Jyrkille. 


