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Koettua elämän virrassa 
 
Kaikki me etsimme, vaan toivoisimme 
myös löytävämme! Miten ja mihin meitä 
ohjataan? Tätä on luvallista kysyä.  
"Itkien he tulevat, ja minä johdatan hei-
tä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien 
heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla 
he eivät kompastu." Jer.31:9 
 

Tämä Raamatun kohta on tullut monta 
kertaa niin perin tutuksi. Tässä muuta-
ma konkreettinen tapahtuma omassa 
elämässä. 
 
1990-luvun alussa äitini oli hoidossa 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja 
hän oli potilashuoneessa erään toisen 
henkilön kanssa. Koin tuolloin voimak-
kaasti, että minun pitää keskustella tuon 

Sinun paikkasi seurakunnassa 
 

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä on alkanut työni kokoai-
kaisena pastorina Hattulan Kotikirkossa. Kiitos teille seura-
kuntalaiset luottamuksestanne! Olemme saaneet syksystä  
alkaen tehdä yhteistä työtä seurakuntamme ja Hattulan par-
haaksi. Tästä on hyvä jatkaa! 
 
Haluan haastaa sinua rukoilemaan ja etsimään omaa paik-
kaasi Jumalan valtakunnan työssä. Kun löydät Jumalan sinul-

le tarkoittaman tehtävän ja armoituksen, saat iloita ja tuntea tyydytystä, eikä se 
muodostu sinulle taakaksi (Matt. 11:30).  
 
Meillä on seurakuntana hieno mahdollisuus osallistua Sinun paikkasi Kristus-
ruumiissa –koulutustapahtumaan 11.-13.4. Siellä saamme  Raamatun äärellä rukoil-
len etsiä omia armoituksiamme, armolahjojamme ja palvelutehtäviämme. Opetusten 
lisäksi tapahtuma sisältää armoitustestin, erilaisia ryhmätöitä ja kaikille avoimen ju-
malanpalveluksen.  
 
Toiveeni on, että kaikki mahdollisuuksiensa mukaan voisivat osallistua tähän tapah-
tumaan!  

Teitä siunaten Jyrki 

Pääkirjoitus 

Olemme saaneet helmikuun aikana Pertti Pitkäsen mukaan vanhimmiston 
työskentelyyn. Muistetaan Perttiä ja Eijaa sekä koko vanhimmistoa rukouksin! 



Heimon mietteitä 

toisen ihmisen kanssa.  Siis aloitin jutus-
tellen, olihan kysymyksessä syöpää sai-
rastavien osasto.  Keskustelun aikana 
paljastui, että hän oli ollut Nilsiässä 30-
luvulla kotisairaanhoitajana ja tunsi isäni 
jo tuolta ajoilta. Edelleen sodan aikana 
hän oli hoitanut isääni sotasairaalassa. 
Molemmat, sekä isäni että tämä henkilö, 
muistivat tapahtumat. No sitten tuli ilmi, 
että kyseinen sairaanhoitaja oli ollut 
Hattulassa sodan jälkeen sairaanhoitaja-
na ja tunsi täältä Olavi Jaakkolan ja hä-
nen kaikki sisaruksensa. 
Huvittava piirre on 
myöskin se, että olen 
ollut Jaakkolassa töissä 
vuosina 1984-1988.  
Puhuimme tietenkin 
myös taivasasioista 
hämmästellen, kuinka 
usean vuosikymmenen 
jälkeen tällä tavalla ih-
misiä johdatetaan sa-
maan huoneeseen. Aja-
telkaa tilastollista to-
dennäköisyyttä; edellisten lisäksi suuri 
sairaala, äitini olo tuossa huoneessa vain 
pari päivää ja se, että kyseinen henkilö 
otti esille juuri Olavi Jaakkolan kuultu-
aan, että asun Hattulassa. 
 
Muistan tapauksen metsätöissä, kun 
minulta katosivat sakset, joilla nostetaan 
kuitupuuta, enkä löytänyt niitä mistään 
paljon lumen takia. Siispä rukoilin siinä 
metsässä ja henkeeni sanottiin, että pi-
tää mennä siihen ja siihen paikkaan ja 
sieltähän ne sitten löytyivät. 

Myös meillä on elämässä erilaisia tilan-
teita ja tehtäviä, joista kerron seuraavas-
sa. Pari vuotta sitten koin, että jonkun 
pitäisi yrittää vaikuttaa myös yhteiskun-
nallisiin asioihin kunnassa. Siispä kysyin 
parilta kolmelta kokeneelta uskovalta, 
mitä he ajattelevat, jos asetun kuntavaa-
leissa ehdokkaaksi. He sanoivat, että 
asetu vain, he äänestäisivät minua. Siis 
ryhdyin tuumasta toimeen. Olipa yllätys 
ainakin työkavereille, että pääsin ensim-
mäisellä kerralla valtuustoon ilman ai-

kaisempaa kokemusta.  
Minut asetettiin ison 
lautakunnan puheen-
johtajaksi, mistä tehtä-
västä on hyvä näköala 
moniin asioihin. Tämän 
tehtävän kautta olen 
saanut tutustua kym-
meniin uusiin hattulalai-
siin, joihin muuten ei 
olisi ollut minkäänlaista 
yhteyttä. 
 

Muistan myös eräänkin kerran tehdessä-
ni lujuuslaskelmakoetta opiskellessani, 
että enhän minä osaa näitä tehtäviä ol-
lenkaan. Siispä rukoilin ja ihme kyllä osa-
sin ratkaista vaikeat yhtälöt. Tietenkin 
olin myös ponnistellut ja opiskellut asioi-
ta etukäteen, mutta koe on aina koe 
varsinkin sovelletuissa tehtävissä. 
 
Kannattaa siis rukoilla ja etsiä johdatusta 
niin suurissa kuin pienissä asioissa. 
 
Näitä kirjoitteli HeMi (Heimo Miettinen) 



Lähetystyö 

Laura ja Voitto Mäkisen  
lähetysterveiset Malesiasta 
 
Juuri päättynyt Sri Lankan matkamme  
kesti 10 päivää. Vierailimme Colombos-
sa, mutta myös monissa maaseudun 
pienissä seurakunnissa. Marja-Liisa Lap-
palainen ja Laura Keskimaa hoitivat noin 
200 ihmisen hampaat kuntoon. Heidän 
ja minun lisäkseni tiimiin kuului myös 
Heikki Lappalainen. Klinikalle tultiin pyy-
tämään hampaiden hoidon ohella esiru-
kousta sairauksien ja muiden asioiden 
puolesta.   
 

Suurin asia matkalla oli neljän ihmisen 
uskoontulo. Kokouksissa saimme myös 
rohkaista monia uskovia vainojen kes-
kellä. Sri Lanka on minulle uusi kohde, 
enkä tiedä tuleeko työ siellä jatkumaan. 
Pääosinhan olemme työskennelleet nä-
mä 8,5 v täällä Malesian niemimaalla. 
Jumala on kuitenkin avannut ovia ak-
tiomatkoille, joista tekin olette kuulleet. 
Vieläpä niin, että Hattulan Kotikirkon 
jäsenet ovat olleet auttamassa merkittä-
vällä tavalla. Olemme käyneet useissa 
eri paikoissa. Voi olla, että joillekin ei ole 
aivan tarkkaan hahmottunut missä 
olemme tehneet työtä.  Sen vuoksi olen 
laittanut oheen kartan. 



Lähetystyö 

Tästä kartasta näkyy työkohteemme 
näiden vuosien aikana. Nämä kohteet 
ovat Malesian ja Indonesian alueella. 
Kaikissa näissä kohteissa ymmärretään 
malaiji-indonesiaa. Itse koen tämän alu-
een työn kaikkein läheisimpänä. Tänä 
vuonna onkin herännyt ajatus lähteä 
vahvistamaan uskovia niillä alueilla, jois-
sa olemme jo vierailleet. Uskomme, että 
Herra tulee myös lisäämään uskovien 
määrää.  
 
On tärkeää jatkaa aloitettua työtä lähe-
tysmatkojenkin kohteissa. Uskon, että 
silloin saamme parhaat tulokset. 
Marja-Liisa Lappalainen on oman tiimin-
sä kanssa käynyt Intiassa ja Nepalissa ja 
nyt siis matka suuntautui Sri Lankaan.  
 
Jos Herra suo, olemme lokakuussa jär-
jestämässä aktiota Borneon viidakkoon 
ja Jaavan muslimien pariin. Siellä olem-
me aiemminkin työskennelleet yhteis-
työssä paikallisten uskovien kanssa. Ih-
misiä on tullut uskoon ja olemme voi-
neet viedä hammaslääkäripalveluja heil-
le.  
 
On Jumalan ihme, että olemme saaneet 
uusittua turistiviisumimme Malesiassa 
niin, että olemme voineet työskennellä 
siellä jo yhdeksän vuotta. Rukoilkaa, että 
viisumiasiat järjestyvät jatkossakin, 
myös tyttäriemme opinnot ovat viisumi-
en vuoksi vaakalaudalla.  

 
 

KIRJAPROJEKTI: 
 

Olen allekirjoittanut kustannussopimuk-
sen KKJMK:n (Kristillinen Kirja- ja Musiik-
kikustannus, Tapani Rautalahti) kanssa 
kirjastani tai oikeammin kirjasesta. 
 

KKJMK painattaa kirjani 31.5.2014. men-
nessä ja vastaa kaikista kuluista sekä 
levityksestä.  Kirja tulee myyntiin 
KKJMK:n nettikaupaan, kristillisiin kirja-
kauppoihin ja seurakuntiin. 
 

Minulla ei ollut ajatusta kirjan kirjoitta-
misesta, kunnes tammikuussa 2013 sain 
eräältä henkilöltä voimakkaan profetaa-
lisen kehotuksen siihen.  Kiitos ja kunnia 
Herralle!  
 

Kirjassa olen kertonut pian yhdeksän 
vuotta kestäneestä työskentelystämme 
täällä. Siinä on opetusta asioista, joista 
Herra on puhunut minulle näiden vuosi-
en aikana Malesiassa. Keskeisenä asiana 
on meidän vastuumme hukassa olevista 
ihmisistä.   Kirja käsittelee Malesian ja 
Indonesian työtä mutta myös lähetys-
käskyn toteuttamista kaikkialla maail-
massa. 
 

Lähetystyöterveisin 
Laura ja Voitto Mäkinen 



Vko 
Pv 

10 
Klo 

”Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huo-
maa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.” Jes.43:19 

Ti 4.3. 18:30 Naisten ja miesten rukousilta Mirkka ja Santtu Pitkäsellä 
Pellonpääntie 4, 14300 Renko 

Su 9.3. 16:00 
 

16:30 
 

18:00 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Heimo Miettinen ja Jyrki Alanko 
 

Pyhäkoulu  
 

Hämeen Parhaaksi rukousilta Poltinahon seurakuntatalolla 

Vko 
Pv 

11 
klo 

”Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on 
saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa.” 
Ps.98:1 

Ti 11.3. 18:00 
 

19:00 

Kuoroharjoitus, tervetuloa uudet ja vanhat laulajat 
 

Rukousilta, Jyrki Alanko 

Ke 12.3. 18:00 Lastenleiripalaveri Hämeenlinnan Saalemissa 

Su 16.3. 16:00 
 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Pertti Pitkänen, Riku ja Ruut Turunen 
 

Pyhäkoulu 

Kuukausiohjelma maaliskuu 2014 

Vko 
Pv 

12 
klo 

”Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkää-
väisiänsä.” Ps.103:13 

Ma 17.3. 18:30 Lähetysompeluseura Kotikirkolla, Kati Kortelainen 

Ti   18.3. 19:00 Rukousilta, Marko Hassinen 

To 20.3. 18:00 Vanhimmistokokous 

Su 23.3. 16:00 
 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jouko Keskimaa ja Reino Komonen 
 

Pyhäkoulu 



Seurakunnan ja Hattulan hellun-

tailähetys ry:n vuosikokous 
 

Su 30.3. klo 16 
 

Tervetuloa! 

Vko 
Pv 

13 
klo 

” Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen 
pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä 
hyvää hän on sinulle tehnyt” Ps.103:1-2 

Ti  25.3. 18:00 
 

19:00 

Kuoroharjoitus 
 

Rukousilta, Jyrki Alanko 

Ke 26.3. 19:00 Vanhimmiston ja hallituksen kokous 

Pe 28.3. 
La 29.3. 

18:00 Seurakunnan virkistyspäivät Takajärvellä: ulkoilua, saunomista, 
yhdessä olemista. Lauantain opetus Jukka Partala. 

Su 30.3. 16:00 
 
 

16:30 

Seurakunnan ja yhdistyksen vuosikokous Marko Hassinen, Heimo 
Miettinen ja Jyrki Alanko 
 

Pyhäkoulu 

Pastori tavattavissa koti-
kirkolla ti ja to klo 13-15 
HUOM! Ei 13.3. 

Kuukausiohjelma maaliskuu 2014 

Jyrki vapaalla maanan-
taisin sekä 13.-16.3. 

Vko 
Pv 

14 
klo 

”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja 
iloitkaamme siitä.” Ps.118:24 

Ti  1.4. 18:30 Naisten rukousilta Saija Alangolla, Kotituvantie 10, Hämeenlinna 
 

Miesten rukousilta Matti Oikarillla, Leteensuontie 255, Leteensuo 

To 3.4. 18:30 Naistentyön palaveri Hämeenlinnan naistyön kanssa Saalemissa 

Su 6.4. 16:00 
 

16:30 

Ehtoollisjuhla Arto Hasari ja Jyrki Alanko, Kotikirkon kuoro 
 

Pyhäkoulu 



Tulevia tapahtumia 



Tulevia tapahtumia  

Tulevana syksynä 15.9.-12.10. järjestetään Mahdollisuus Muutokseen mediamissio 
Kanta– ja Päijät -Hämeen alueella. Mukana ovat lähes kaikki tämän alueen kristilliset 
seurakunnat. Yleiskristillinen mediajärjestö IRR-TV on järjestänyt yli 60 kaupungissa 
ympäri maailmaa mediakampanjoita yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Suo-
messa Mahdollisuus muutokseen –kampanjat on järjestetty Helsingin ja Turun alueil-
la.  
 
Mediakampanjan avulla kristillinen sanoma nostetaan kuukauden ajaksi kaupungin  
sekä koko maakunnan näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi puheenaiheeksi. Ytimenä 
ovat paikallisten ihmisten muutoskertomukset. Muutoskertomukset nostetaan esiin 
paikallislehdissä, ulkomainonnassa, linja-autojen mainospaikoilla, radiossa, televisi-
ossa sekä internetissä.   
 
Jos haluat palvella Mission mediatyössä, tervetuloa mukaan mediakoulutukseen Lah-
teen Joutjärven kirkkoon 22.3. klo 9:00-15:00.  Ilmoittaudu Jyrkille! 
 
Seuraava Innostu Missiosta –ilta on Hämeenlinnan Saalemissa 13.4. klo 18. 
 
Mission aikana järjestetään tilaisuuksia, joilla pyritään tavoittamaan seurakunnista 
vieraantuneita ihmisiä. Olemme mm. kutsuneet Marko Selkomaan pitämään kans-
samme tilaisuuksia Hattulaan 6.-7.10.  
 

Rukoillaan Mission puolesta! 

Kotikirkon remontti 
 
Toukokuussa maalataan talkoilla katto ja ulkoseinät. Kesäkuussa uu-
simme sade– ja perusvesijärjestelmän. Tällöin kaivinkone avaa raken-
nuksen seinustat ja asennamme uudet putkistot. Tervetuloa mukaan! 



Kirja-arvostelu 

”Tämä teos kertoo Jumalan yliluonnolli-
sesta voimasta.” Näin aloittaa Marko Sel-
komaa kirjansa esipuheen. Tämä lause 
tiivistää suuren osan kirjan sisällöstä. Sel-
komaa ei pyri niinkään antamaan opillista 
selitystä Pyhän Hengen toiminnasta, voi-
mavaikutuksista tai armolahjoista, vaan 
ennemminkin valaisemaan Jumalan yli-
luonnollisia tekoja käytännön esimerkein, 
omien ja toisten kokemuksien kautta 
opettamalla. Hän jakaa kirjassa 
”ammattisalaisuuksia”, joita hän on saa-
nut vuosien varrella Jumalalta työkaluiksi 
palvelemiseen armolahjoissa Hengen alu-
eella. 
 

Jokaisen on toki löydettävä yrittämisen ja 
epäonnistumistenkin kautta oma paik-
kansa seurakunnassa. Selkomaa pai-
nottaa silti rohkaisun, kokemuksen kautta 
muodostuneen pääoman jakamisen ja 
veljellisen mentoroinnin merkitystä. Teh-
tävämme on Selkomaan mukaan jakaa 
kokemuksia, käytäntöjä, havaintoja ja 

toimintamalleja sekä Hengen ilmenemis-
muotoja seurakunnassa. Näkemyksensä 
hän perustaa vahvasti Raamattuun ja eri-
tyisesti Uuteen Testamenttiin. Uuden 
Testamentin kristillisyys oli ennen muuta 
kokemuksellista yhteyttä Herran kanssa. 
Kirjoitettua sanaa ja oppia oli tuon ajan 
seurakunnilla käytössä vain vähän, jos 
lainkaan. 
 
Koko evankeliumi perustuu oikeastaan 
ihmeisiin ja Jumalan yliluonnollisen voi-
man ilmenemiseen. Ihmeet pois jättämäl-
lä ei jää jäljelle edes pelastusta. Ihmeille 
on siis olemassa vankka Raamatullinen 
pohja. Jumalan voima ilmenee myös ny-
kyaikana ihmeiden muodossa ja yliluon-
nollisella tavalla. 
 

Keskeinen osa Selkomaan opetusta on 
Herran edessä vietettyjen hiljaisten hetki-
en antama siunaus. Perusidea tässä ei ole 
rukous, vaan asettuminen yhteyteen Py-
hän Hengen kanssa. Kyse ei siis ole teke-

Marko Selkomaa: Askeleet yliluonnolliseen 
Aikamedia Oy 2012 
 

Joulukuussa 2012 seisoskelin kokouksen jälkeen kotikir-
kon eteisessä. Katselin kirjamyyntihyllyssä myytävänä ole-
via kirjoja. Huomasin hyllyssä Marko Selkomaan kirjan 
Askeleet yliluonnolliseen. Yhtäkkiä katsellessani kirjaa 
kuulin äänen. Ikään kuin joku olisi puhunut minulle. Ääni 
sanoi: ”Lue Marko Selkomaan kirjat.” Olin kuullut saman 
sisäisen äänen, uskoakseni Jumalan äänen, puhuvan mi-
nulle aiemminkin. En tiennyt Marko Selkomaasta tuolloin 
oikeastaan mitään, mutta päätin totella äänen kehotusta.  



Kirja-arvostelu 

misestä, vaan yhteyden kokemisesta. 
Selkomaa on kokenut ihmeiden ja merk-
kien voimistuneen merkittävästi omassa 
palvelutyössään näiden hiljaisten hetkien 
myötä. Usein hän saa näiden hetkien ai-
kana tiedon sanoja tai näkyjä saman illan 
kokouksesta. Jumala saattaa esimerkiksi 
kertoa hänelle, minkä tyyppisiä sairauksia 
Hän kokouksessa parantaa. Herra voi 
myös antaa ohjeet siitä, millä tavalla ja 
kenelle Selkomaan tulee välittää Pyhän 
Hengen voitelua. Jumala antaa hiljaisissa 
hetkissä aivan konkreettisia ohjeita siitä, 
millaista toimintaa Hän työtoveriltaan 
haluaa. Kirja sisältää tästä runsaasti esi-
merkkejä ja käytännön kokemuksia. 
 

Myös Jeesus vietti evankeliumeissa run-
saasti aikaa kahden kesken Isän kanssa. 
Joskus kyse oli varhaisen aamun rukous-
hetkistä, toisinaan Hän viipyi Isän seuras-
sa koko yön. Jeesuskin tarvitsi maallisen 
elämänsä aikana näitä Isän kanssa vie-
tettyjä tunteja, vaikka oli Jumalan Poika. 
Niiden aikana Hän täyttyi Pyhän Hengen 
parantavalla voitelulla ja jaksoi kohdata 
valtavat kansanjoukot päivästä toiseen 
ihmeitä tehden ja opettaen. Hiljaiselle 
hetkellekin on siis olemassa vahva raa-
matullinen perusta.  
 

Asemamme Jumalan lapsena on ehdo-
tonta ja pysyvää. Se perustuu Jeesuksen 
Kristuksen ansioon. Hengen voitelu vaih-

telee kuitenkin jatkuvasti. Selkomaan 
mukaan Jumalan tahto kuitenkin on, että 
me yksilöinä ja seurakuntana voimme 
täyttyä Hengellä päivittäin. Hengen voite-
lua vahvistavat uskon ilmapiiri seurakun-
nassa, nälkä ja jano Jumalan puoleen se-
kä yhteys ja yksimielisyys seurakunnan 
keskellä. Meidän tulee anoa, vastaan-
ottaa ja täyttyä jatkuvasti Hengen voimal-
la. 
 

Lahjat myös lisääntyvät, kun uskova jakaa 
niitä edelleen seurakunnassa. Kuuliaisuus 
Pyhälle Hengelle, oikeat motiivit ja pu-
heet sekä oikeanlainen Herran pelko eli 
pyhän Jumalan kunnioitus lisäävät ja säi-
lyttävät Hengen vaikutusta uskovan elä-
mässä. Kaiken palvelutyön keskipisteenä 
on kuitenkin oltava Jeesus Kristus. Selko-
maa pohjaa tässäkin näkemyksensä vah-
vasti Raamattuun. 
 

Tämä kirja on auttanut minua itseäni pää-
semään läheisempään ja parempaan ju-
malasuhteeseen. Se on avannut Hengen 
ulottuvuuksia ja auttanut nimensä mu-
kaan ottamaan askeleita yliluonnolliseen. 
Suosittelen kirjaa jokaiselle, jolla on nälkä 
ja jano Jumalan puoleen. ”Sillä jokainen 
anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle 
avataan.” 

Seppo Kortelainen 

 

Ps. Marko Selkomaa Hattulassa 6.-7.10 

Jäsenmuutoksia 
 

11.2.2014 Juho ja  Terttu-Liisa Peräläinen Hämeenlinnan Saalemiin 



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 
Kansikuva   Jyrki Alanko 
 
Seuraavaan numeroon tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen lehden 
ilmestymistä Jyrkille. 


