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Maaliskuu 2015 



Pääkirjoitus 

Kohti pääsiäistä 

Evankeliumeissa kuvataan, miten Jeesuksen matka kääntyi kohti 
Jerusalemia ja siellä vietettävää suurta pääsiäisjuhlaa. Jeesus jat-
koi matkaansa määrätietoisesti tulevasta kärsimyksestä huoli-
matta. Jeesus nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen Isän tahdolle, 
”hamaan ristin kuolemaan asti” Fil.2:8. Opetuslapsille hän edeltä-
päin kertoi tulevasta kärsimystiestään, että he voisivat olla turval-
lisella mielellä; kaikki on Jumalan hyvissä käsissä! 

Pietari oman voimansa tunnoissa lupasi mennä 
Jeesuksen kanssa vaikka kuolemaan. Kaikki muut-
kin opetuslapset vakuuttivat uskollisuuttaan. He 
eivät koskaan tulisi jättämään Jeesusta. Toisin kui-
tenkin kävi. Kaikki jättivät Jeesuksen ja Pietari kol-
mesti kielsi tuntevansa häntä. Tuntuu tosi pahalta 
ja surulliselta, mutta jos rehellisesti omaa sisintäni 
tarkastelen, niin en taitaisi vastaavassa tilanteessa 
sen paremmin onnistua. 

Pääsiäisen suurin sanoma on sovituksessa ja an-
teeksiantamuksessa. Jeesus sovitti minun syntini ja 
antaa kaiken anteeksi. Meille epäonnistuneille ja 
epäilijöille kuuluu huuto Golgatalta ”Se on täy-
tetty!” Joh.19:30 Jeesus kävi ihmisen tien ristin 
puulle saakka ja sieltä aukaisi meille yhteyden ra-
kastavan Isän luokse. Esirippu repesi ylhäältä alas 
asti ja kaikkein pyhimmässä sijainnut armoistuin 
tuli kaikkien nähtäväksi. ”Meillä on luja luottamus 
siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy 
kaikkein pyhimpään” Heb.10:19 ”Käykäämme sen 
tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että 

saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuk-
semme oikeaan aikaan.” Heb.4:16 

Sovitus ja anteeksiantamus on meidän hyvinvoin-
timme keskeisin asia. Olen armahdettu ja hyväk-
sytty Jumalan lapsi. Olen Hänelle rakas ja tärkeä! 
Tältä pohjalta lähtee hyvä itsetuntoni. Keskeneräi-
senä ja puutteellisena voin hyväksyä itseni ja lähim-
mäiseni. Erilaisina, mutta silti niin samanlaisina 
saamme olla osallisia Jumalan armosta ja huolenpi-
dosta.  

Samalla tavalla kuin me olemme saaneet anteeksi, 
tulee meidänkin antaa toisillemme anteeksi. Isä 
meidän -rukouksen yhteydessä Jeesus opetti, että 
ellemme anna toisillemme anteeksi, ei taivaallinen 
Isämmekään anna meille anteeksi. Sana on niin 
voimakas ja vakava, että meillä ei ole mitään mah-
dollisuutta elää anteeksiantamattomuudessa. Saa-
koon pääsiäisen ilo ja vapaus vallata meidät niin, 
että riennämme sovitusta julistamaan! 

Siunaten Jyrki 

Alakerta 

On taas se aika vuodesta, että vuosikokouksia pidetään seurakunnissa ja yhdistyksissä. Meidän vuosiko-
kouksemme on 22.3. klo 16. Toivottavasti pääsemme kaikki mukaan! Hallitus on laskenut euroja sekä tar-
kastellut tilikirjoja. Viime vuonna seurakunnan uhritulot lisääntyivät noin 15 000 €, eli yli 1 000 €/kk. Kiitos 
kaikille runsaasta lahjasta! Tosin sitten menopuolellakin olimme ahkeria ja menot olivat noin 10 000 € 
suuremmat kuin tulot. Kuukausittainen kestävyysvaje on ollut noin 800 €. 

Taloustilanteen korjaamiseksi kysymme, olisiko mahdollista, että jokainen meistä seurakuntalaisista lisäisi 
kuukausikannatustaan 20 eurolla? Tällä pienellä lisäpanostuksella sai-
simme Kotikirkon talouden tasapainoon. Menopuolella olemme tarkas-
telleet mahdollisia säästökohteita ja pyrimme toimimaan kaikessa mah-
dollisimman taloudellisesti. 

Jumalan hyvään huolenpitoon luottaen: Vanhimmisto ja hallitus 



Tulevia tapahtumia 

        Krito-
ryhmänohjaaja-
koulutus 

La 28. 3. 2015 

klo 10-17 

Hämeenlinnan 

Helluntaiseurakunta 

Turuntie 12 
 

Koulutuksen hinta 30€ 

sisältää kevyen lounaan ja kahvin. 

Maksun voi suorittaa paikanpäällä 
käteisellä tai pankkikortilla, tai etu-
käteen tilille: 

IBAN: FI34 5680 0020 0679 93, 

Viite 10346 

Ilmoittautumiset ma 23.3. mennessä 

elvi.veĳonen@pp.inet.fi tai  

Tekstiviestillä 040-5207706  

(Ilmoita samalla erityisruokavaliosta) 

 

Krito-ryhmä on sielunhoidollinen 
vertaisryhmä. Sen elementit ovat 
omasta elämästä kertominen, tois-
ten kuunteleminen, kirjoittaminen 
ja rukous.  

Ryhmänvetäjä on samalla myös ryh-
män jäsen. Työskentelylle antavat 
turvaa säännöt, joissa painottuvat 
luottamuksellisuus ja se, että kulla-
kin on mahdollisuus käyttää yhtä 
paljon aikaa oman tarinansa kerto-
miseen.  

Ryhmässä ei neuvota toisia eikä 
mestaroida toisten elämää. 

Krito-ryhmän vetäminen on yksi 
mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyö-
tä omassa seurakunnassa.  

Krito-koulutus antaa valmiudet Krito
-ryhmien vetämiseen, kristillisen 
toipumistyön aloittamiseen seura-
kunnassa ja uusia virikkeitä työtä jo 
tekeville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouluttajana pastori 

Ulla Halttunen 

Kansan 

Raamattuseurasta 
Järjestäjänä 

Hämeenlinnan Helluntaiseurakunta 



Lähetystyö 

Voitto ja Laura Mäkisen perheen 
tulojuhlaa vietettiin Kotikirkolla sun-
nuntaina 22.2.2015. Perheen lapsis-
ta nuorin, Hanna, oli myös mukana. 
Perhe palasi Malesian lämmöstä 
Suomen talveen tammikuun lopulla 
palveltuaan lähes kymmenen vuotta 
Kaakkois-Aasiassa. Antti suorittaa 
armeijapalvelustaan parhaillaan Pa-
rolannummella ja Marialle järjestyi 
ihmeellisesti opiskelupaikka Singa-
poresta raamattukoulusta, jonne 
hän jäi nyt opiskelemaan. 
 
”Kyynelin kylvävät, riemuiten he 
leikkaavat, riemuiten he palaavat 
tuomaan lyhteensä”, lauloi Kotikir-
kon kuoro. Pastori Jyrki Alanko joh-
datteli tilaisuutta ja toivotteli läsnäolijat lämpimästi 
tervetulleiksi: ”Selamat datang!” Kati Kortelainen 
yhdessä lastensa Viljan ja Otson kanssa kukitti juh-
lavasti tulijat. Katsoimme myös Jouko Keskimaan 
kuvaamia vaikuttavan kauniita välähdyksiä Voitto 
Mäkisen vetämältä aktiomatkalta syksyllä 2014 In-
donesian Jaavalta ja Itä-Malesiasta, Borneon Sara-
wakista. Lähettäjäseurakuntien edustajat Janakka-
lasta, Lammilta ja Hattulasta sekä Valoviesti ry:n 
puolesta Helena Närvä toivat lämpimät ja kosketta-
vat tervehdyksensä kukkien ja kuvamuistojen 
saattelemana. ”Minä johdatan teitä, kun kuljette 
rukoillen!”, oli heidän rohkaiseva viestinsä.  Heimo 

Miettinen Hattulan edustajana kertoi myös näystä, 
jonka hän oli saanut ensimmäisellä aktiomatkallaan 
Malesiassa: Mäkisen perheen tehtävänä olisi toi-
mia sillan rakentajana. 
 
Puheessaan Voitto Mäkinen kiitti esirukouksista ja 
yhteistyöstä, joita on tarvittu näinä vuosina. Onpa 
joskus käynyt niinkin, että joitakuita on herätetty 
jopa keskellä yötä rukoilemaan heidän puolestaan. 
Työ on yhteinen, totesi Voitto. Erityisesti viime syk-
synä ja Paavo Järvisen kampanjan aikana Malesias-
sa ja Indonesiassa oli tullut paljon ihmisiä uskoon. 
Heitä jäädään muistamaan rukouksin, että he pää-
sevät kasvamaan uskossaan. Jumalan huolenpito ja 
johdatus näinä kuluneina vuosina on opettanut 
Mäkisen perheelle, että Jumalalle ei mikään ole 
mahdotonta - Hän on Kaikkivaltias! 
 
Lähetysjuhlan juhlapuheen piti Riku Turunen edus-
taen sekä Hämeenlinnan helluntaiseurakuntaa että 
Fida Internationalia. Suomi on oikeastaan muuttu-
nut lähetysmaaksi ja tarvitsee myös evankeliumin 
vapauttavaa sanomaa, hän totesi. Yhtymäkohtia 
Kaakkois-Aasiaan löytyi montakin. Mm. Rikun vai-
mon, Ruutin, isä oli mukana legendaarisella Ebene-
ser-lähetyslaivalla, joka lähti seilaamaan Kaakkois-
Aasian vesille vuonna 1955.  Itsekin lähetystyössä 

MÄKISTEN TULOJUHLA 



Lähetystyö 

mukana olevana Riku tuntee tilanteet, joita lähetys-
työssä tulee vastaan: ”Pyrkikää tekemään kutsu-
misenne lujaksi” (2.Piet.1:10).  Kutsun aitoutta tul-
laan koettelemaan ja siksi luvassa ei ole ainoastaan 
siunauksia ja helppoa elämää. Evankeliumin vas-
taanottaminen ei tarkoita samaa kuin helppo ja siu-
nattu elämä, vaan se myös maksaa aina jotakin. 
Jeesuksen seuraamiseen kuuluvat myös ahdistuk-
set ja vaikeudet.  Taistelun jäljet näkyvät ja arvetkin 
haavoista, mutta meitä siunataan samanaikaisesti. 
Jeremia aikoinaan jopa kirosi syntymäpäivänsä, ru-
koili ja kipuili Herransa edessä: ” Sinä olet taivutel-
lut minua … ja minä olen taipunut”.  Jeremia päätyy 
kuitenkin ylistämään Herraa: Herra Sinä olet sitten-
kin hyvä (Jer. 20:7,13)!  Me kuulumme Jumalalle. 
Olemmeko valmiita antamaan elämämme ehdoitta 
Hänelle? Mitä olemme valmiita tekemään? 
 
- Ei luovuteta, pidetään kiinni  Herrasta hinnalla 
millä hyvänsä, rohkaisi pastori Riku Turunen. ”Hän 
antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa 
yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret 
miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka 
Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he ko-
hottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä 

näänny, he vaeltavat 
eivätkä väsy (Jes. 40:29-
31) . Tilaisuudessa vai-
kutti Hengen virvoittava 
ilmapiiri ja kiireettömi-
en loppurukousten ai-
kana saimme kuulla 
myös muutamia profe-
taalisia sanomia. 
 

Juhlan lopuksi nautimme Annikki-emännän järjestä-
mästä kahvitarjoilusta piirakoiden ja täytekakun 
kera ruusujen koristamissa pöydissä. Samalla oli 
mahdollisuus vaihtaa kuulumisia eri puolilta tullei-
den vieraiden ja ennen kaikkea Lauran ja Voiton 
perheen kanssa. 
 
Tilaisuudessa oli lisäksi mahdollisuus ostaa Voitto 
Mäkisen kirjoittamaa ja KKJMK Oy:n vuonna 2014  
kustantamaa kirjaa  - S.O.S. Pelastakaa hukkuvat. 

Mäkisen perheen vaiheita Malesiassa voi seurata 
myös TV7 ohjelmasarjassa Hyvät, Pahat ja Pyhät. 
Tänä keväänä on tulossa vielä muutama ohjelma ja 
sarjan aikaisemmat osat löytyvät TV7 ohjelma-
arkistosta. Käythän katsomassa! 
 

Mirjami Keskimaa 

Laura ja Voitto Mäkisen yhteystiedot: 
 

Mallinkaistentie 282, 14200 Turenki 
040 9357004/ Voitto 
040 9645505/ Laura 

voitto144@gmail.com 



Viikko 

10 

 

 

”Totisesti minä sanon teille: Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin 
lapsi, se ei pääse sinne sisälle.” Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän 
päällensä ja siunasi heitä." Mark.10:15,16 

Ti 3.3. 11:00 
 

18:30 

Leipäkirkko 
 

Naisten- ja miestenillat kodeissa 

Naiset: Eija Pitkäsellä, Poransaarentie 24, 13900 Pekola 

Miehet: Kokoontuminen Kotikirkolla klo 18:15 

Ke 4.3. 19:00 Vanhimmiston kokous 

To 5.3. 18:00 Lasten kesäleirin palaveri Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa 

Su 8.3. 16:00 

16:30 
 

18:00 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko ja Veikko Vuorinen 

Pyhäkoulu, Saija Alanko 
 

Hämeen Parhaaksi –rukousilta,  

keskusseurakuntatalolla, Rauhankatu 14, 13100 Hämeenlinnassa 

Kuukausiohjelma maaliskuu 2015 

Viikko 
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 Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen: ”Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?” Niin 
sokea sanoi hänelle: ”Rabbuuni, että saisin näköni jälleen”. Niin Jeesus sanoi hä-
nelle: ”Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut”. Ja kohta hän sai näkönsä ja seu-
rasi häntä tiellä. Mark.10:51,52 

Ti  10.3. 11:00 
 

18:30 

Leipäkirkko 
 

Helluntaikirkon info-tilaisuus Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa 

Esko Matikainen      HUOM! Kotikirkolla EI ole tilaisuutta 

La 14.3. 19:00 Worship City-ylistystapahtuma Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa 

Su 15.3. 16:00 Perhejumis. Toimintapisteitä, tarjoilu.  

Lapsityöntekijät ja Jyrki Alanko 

Pastori vapaalla maanantaisin  

sekä 26.-29.3. 

Pastori tavattavissa Kotikirkolla 

Tiistaisin klo 12-14 

Hattulan helluntailähetys ry:n  
ja seurakunnan vuosikokous  

22.3. klo 16:00  
Hattulan Kotikirkolla,  

Teollisuustie 6, 13720 Parola 
  

Tervetuloa!  
 

Hallitus ja vanhimmisto 

Seurakunnan perhepäivä       
La 11.4. Lepaanrannassa 



Viikko 

12 

 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin 
toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille an-
teeksi teidän rikkomuksenne. Mark.11:25 

Ti  17.3. 11:00 

18:00 

19:00 

Leipäkirkko 

Kuoroharjoitus 

Sanan ja Rukouksen ilta, Jouko Keskimaa 

To 19.3. 18:00 Mediatyöryhmän kokous 

La 21.3. 8:30-16 Lasten ja nuorten sielunhoitokoulutus Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa 

Opettajina Markku ja Kristiina Virkkilä. Ilmoittautuminen Ruut 045 1074870 

Su 22.3. 16:00 

16:30 

Seurakunnan ja yhdistyksen vuosikokous. Tarjoilu. 

Pyhäkoulu, Mirjami ja Jouko Keskimaa 

Viikko 
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 Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten 
joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, 
jotka he olivat nähneet. Luuk.19:37 

Ti  24.3. 11:00 

19:00 

Leipäkirkko 

Sanan ja Rukouksen ilta, Tapio Villikka 

Su 29.3. 16:00 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Arto Hasari ja Vuokko Nyman 

Pyhäkoulu, JOS saadaan pitäjä! Ilmoittaudu Jyrkille 0400 186124  

Kuukausiohjelma maaliskuu 2015 

Ensi kesän lastenleiri 23.-26.6.2015  
Takajärven leirikeskuksessa.  

Merkitse leiriaika kalenteriisi!  

Viikko 
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 ”Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.”  

Apt.2:32 

Ti  31.3. 11:00 

18:00 

19:00 

Leipäkirkko 

Kuoroharjoitus 

Sanan ja Rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

Ke 1.4. 19:00 Vanhimmiston kokous 

Su  5.4. 16:00 

 

Ylösnousemusjuhla ja ehtoollisen vietto, Mirjami ja Jouko Keskimaa  

Kotikirkon kuoro ja Jyrki Alanko 



Marko Selkomaa Kotikirkolla 

Ystävänpäiväviikonloppuna Kotikirkolle saapui kau-
an odotettu vieras, evankelista Marko Selkomaa, 
joka oli juuri palannut lähetysmatkalta Keniasta. 
Lauantaipäivän ohjelmassa oli Armolahjaseminaari, 
johon osallistui n. 70 ihmistä eri seurakunnista sekä 
Jeesus pelastaa -iltatilaisuus. Ylistysryhmä Hope 
johdatti seurakuntaa ylistykseen koko lauantaipäi-
vän ajan. Tapahtuma jatkui sunnuntaina klo 16 ti-
laisuudella ”Jeesus parantaa”, jossa musiikkivas-
tuun kantoi Kotikirkon kuoro. Kaikissa tilaisuuksissa 
oli myös rukouspalvelua. 
 
Armolahjaseminaari 
 
Armolahjaseminaarissa paneuduimme pastori Mar-
kon selkeän opetuksen avulla, mitä Hengen täytei-
nen elämä ja puheen lahjat pitävät sisällään. Juma-
la jakaa armolahjoja seurakunnalle palveluksen 
työhön varustamiseksi (Ef.4:11-12). Seurakuntien 
keskeisimpiä tarpeita on täyttyä Pyhällä Hengellä. 
On liian paljon ”helluntaittomia” helluntaiseura-
kuntia, ”karismattomia” karismaatikkoja tai 
”protestittomia” protestantteja. Vallalla on pyrki-
mys tehdä kaikesta siistiä, varotaan ärsyttämästä 
muita, kristityt eivät näy eivätkä kuulu missään. Silti 
kutsumuksemme on olla täynnä Pyhää Henkeä, to-
tesi Marko Selkomaa.  
 
Selkomaan opetus oli selkeää ja rukiista Jumalan 
sanaa. Hän kertoi paljon käytännönläheisiä esi-

merkkejä omista kokemuksistaan sekä rohkaisi 
ottamaan ”uskon askelia veden päällä” ja käyttä-
mään Jumalan antamia lahjoja. Jumala ei ole 
muuttunut. Hän täyttää tänäänkin kaikki janoavat 
Pyhällä Hengellä. 
 
Kielillä puhuminen 
 
Pyhän Hengen kasteen merkkinä saamme kielillä-
puhumisen lahjan, jota Selkomaa kehottikin käyttä-
mään runsaasti. Kielillä puhuminen on ihme sinun 
suussasi (1.Kor.12:10). Tämä lahja on usein portti 
muiden lahjojen toimintaan. Turvallisinta linjaa 
edustaa käsitys siitä, että kielet ovat merkki täytty-
misestä Pyhällä Hengellä. Ensimmäisen helluntain 
tapahtumat (Apt.2:1-4), tilanne Korneliuksen kodis-
sa (Apt.10:44-46), Paavali Efesoksessa (Apt.19:1-6)  
sekä Pietari ja Johannes Samariassa (Apt.8:14-18) 
tukevat tätä käsitystä. Puhu paljon kielillä 
(1.Kor.14:18), sillä kielillä puhuva  rakentaa itseään 
ja puhuu Jumalalle salaisuuksia Hengessä 
(1.Kor.14:2,4). Kielillä voidaan myös laulaa 
(1.Kor.14:15), mikä voi olla erittäin terapeuttinen 
kokemus ja toimia  ”ohituskaistana” Hengen ilma-
piiriin. 
 

Kielten selittäminen 
 

Kielten selittämisen lahja annetaan yhteiseksi hyö-
dyksi, Kristuksen ruumiin rakentamiseksi, Jumalan 

ARMO-TAPAHTUMA 14. – 15.2. 

Armolahjaseminaarissa keittiöllä palveli useita 

henkilöitä, tässä Vilja ja Marja-Leena. 



Marko Selkomaa Kotikirkolla 

kunniaksi ja evankeliumin eteenpäin viemiseksi 
(1.Kor.12:7-11). Kielten selittämisen armolahja voi 
ilmetä esim. niin, että toinen henkilö puhuu kielillä 
ja toinen selittää. Henkilö voi myös itse selittää pu-
humansa sanoman. Ano, että taitaisit selittää kie-
let! Selittäminen ei kuitenkaan tarkoita sanatarkkaa 
tulkkausta tai kääntämistä, vaan pääajatuksen esille 
tuomista (1.Kor.14:12-13). Kielten selittämisen lah-
ja voi olla ensi askel profetian lahjan ilmenemiseen. 
 
Profetian lahja 
 
Pyrkikää ennen kaikkea saamaan profetoimisen 
lahjaa, sillä profetoiva rakentaa seurakuntaa, ke-
hottaa ja lohduttaa (1.Kor.12:10; 14.1-5). Selkomaa 
painotti, että profetoimisemme on vajavaista 
(1.Kor.13:9) sekä lainasi myös evankelista Leo Nie-
melän neuvoa: ”Joskus menemme metsään, mutta 
kiitos Jumalalle, tulemme sieltä myös pois!” Profe-
tia voi ilmentyä kuvana tai näkynä, sanana, Raama-
tun sanana tai ”sisäisenä kuplimisena”, opetti pas-
tori Marko. Seminaarin lopussa annettiin osallistu-
jille mahdollisuus tuoda julki sanomia, joita Pyhä 
Henki antoi päivän aikana. Saimme kuulla toista-
kymmentä profetiaa, tiedonsanaa ja kieltenselitystä 
koko seurakunnalle sekä yksityisille ihmisille. 
 
Yhteenvetoa 
 
Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta, pastori Marko 
opetti. Meidän on syytä tavoitella armolahjoja in-
nokkaasti, pyrkiä saamaan niitä ja saamaan run-
saasti, jotta seurakunta voisi näiden kautta raken-
tua. (1.Kor.12:31, 14:1, 5, 12). Tavoitteletko vai vä-
hätteletkö armolahjoja? Armolahjat toimivat kan-
nustavassa armon ilmapiirissä. Kaikki lahjat toimi-
vat uskon ja nöyryyden kautta, sillä on hyvä muis-
taa, että Jumala ei jaa kunniaansa kenenkään kans-
sa. Armolahjat toimivat yhteiseksi hyödyksi ja seu-
rakunnan rakennukseksi. 
 
Lauantai-illan Jeesus pelastaa -tilaisuus 
 
Marko Selkomaa julisti selkeän evankeliumin sano-
man ja kertoi lähetysmatkoiltaan useita todistuksia 
Jumalan parantavasta ja vapauttavasta voimasta. 
Tilaisuudessa omasta uskoontulostaan ja uudistu-

misestaan todisti Seppo Kortelainen. Tilaisuuden 
lopussa tulleiden tiedonsanojen kautta parani myös 
erään ihmisen jalka. Tästä paranemisesta saimme 
tiedon sunnuntaina.  
 
Sunnuntain Jeesus parantaa -tilaisuus 
 
Mukana oli liki sata ihmistä. Selkomaa piti perus-
teellisen raamattutunnin parantumisesta ja sen 
vastaanottamisesta. Tilaisuuden lopussa rukoiltiin 
kaikkien sairaiden puolesta. Alttari täyttyi kymme-
nistä ihmisistä. Ensin pastori Jyrki Alanko voiteli sai-
raat öljyllä, tämän jälkeen kiertävä evankelista ru-
koili lyhyesti ja lopuksi vielä seurakunnan omat ru-
kouspalvelijat jatkoivat rukousta. Pyhä Henki oli 
voimallisesti läsnä koko tilaisuuden ajan ja kosketti 
useita ihmisiä rukouspalvelussa ja penkeissä. Lisäksi 
yksi ihminen antoi elämänsä Jeesukselle ja pelastui! 
Jäämme odottamaan todistuksia, mitä Herra viikon-
lopun aikana teki.  
 
Viikonloppu oli erittäin siunattu ja antoisa. Nyt on 
aika uskossa laittaa opetus käytäntöön! Viritetään 
palaviksi ne armolahjat, joita meille on jo annettu 
seurakunnan rakentumiseksi. Ojentaudutaan myös 
Jumalan Sanan mukaan anomalla ja tavoittelemalla 
lisää lahjoja innokkaasti. Meidän Isämme on rikas 
antaja, joka antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä 
häneltä anovat!  
 

Mirjami Keskimaa ja Riikka Pelkonen 

Jouko Keskimaa kuvasi tilaisuudet ja laitamme 

ne kotisivuillemme www.hattulankotikirkko.fi 



Remonttia ja tulevia tapahtumia 

La 14.3. klo 19:00 Helluntaiseurakunta 

Seurakunnan perhepäivä 11.4. Lepaanrannassa 
 

Yhteyttä, ulkoilua, syömistä, rukousta,  

saunomista, laulamista, Sanaa ja paljon muuta! 
 

Tervetuloa virkistymään! 

Pientä remonttia 
Kotikirkolle saatiin vihdoin uusittua tiskiko-
ne. Vanha oli vuodelta 1977 ja sen oli jo 
elinkaarensa päässä. Yksi uuneista jou-
duttiin poistamaan Seppo Mankisen to-
dettua sen korjauskelvottomaksi. Remontti-
tarvetta on edelleen. Kiitos kaikille mukana 
olleille ja tervetuloa jatkossakin huolehti-
maan rakkaasta Kotikirkostamme! 



Tulevia tapahtumia 

  

Kristillinen usko ja sielunhoito lapsen kasvun tukena 
Sielunhoitoseminaari  
 

21.03.2015 klo 09:00-16:00  

(tervetulokahvit klo 08:30)  

Turuntie 12, 13130 Hämeenlinna  

Hinta: 15e/Henk. (hintaan sisältyy 
lounas, 2 kahvitusta ja materiaalit)  

Maksu käteisellä, kortilla tai ennak-
koon pankkitilille: FI34 5680 0020 
0679 93  

Viite: 10359  

Ilmoittautumiset:18.03.2015 mennessä 
(myös erikoisruokavaliosi) 
ruut.turunen@saalem.net tai  

puh: 0451074870  

  Opettajina 

  Kristiina ja Markku Virkkilä  

Pääsiäisenä esitetään Lasse Heikkilän Simon Kyreneläinen -
musikaali. Musikaali toteutetaan Hämeenlinna-Vanajan seu-
rakunnan, Janakkalan seurakunnan, Hämeenlinnan hellun-
taiseurakunnan ja Vanajaveden opiston välisenä yhteistyö-
nä. Musikaalin ohjaa Hannele Martikainen ja musiikin harjoittaa Markku Sintonen ja esityksen säes-

tyksestä vastaa Tuomas Nikkanen. Musikaali esite-
tään pitkäperjantaina 3.4. klo 18 Janakkalan Py-
hän Laurin kirkossa ja toisena pääsiäispäivänä 6.4. 
klo 16 Hämeenlinnan kirkossa. Lippujen hinta 10€. 
Lipunmyyntipaikat Hämeenlinna-Vanajan seura-
kunnan kirkkoherranvirasto, Janakkalan seurakun-
nan kirkkoherran virasto, Hämeenlinnan Helluntai-
seurakunnan kirjakauppa ja Vanajaveden Opiston 
toimisto, sekä ovilipunmyynti molemmissa esityk-
sissä.  

Kuvat harjoituksista 

Simon Kyreneläinen 
-musikaali 



Sähköposti info@hattulankotikirkko.fi 

Pankki Srk tili: FI74 5680 7550 0475 84  

Viitenumerot; srk työ: 50157 Lähetystyö: 16159 
 

Remonttitili: FI04 5680 0020 2176 22, viite: 724250 

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@live.com 

Hallituksen pj Jouko Keskimaa 

044 5441391 

jouko.keskimaa@gmail.com 

Lähetit Voitto ja Laura Mäkinen, Malesia (kotimaan jaksolla) 

voitto144@gmail.com 

 Sami ja Ulla Hatava, Nepal 

sam.hatava@fidadevelopment.fi 

HATTULAN KOTIKIRKKO 
Teollisuustie 6, 13720 Parola 
www.hattulankotikirkko.fi 

Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti Armo ilmestyy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. 

Päätoimittaja  Jyrki Alanko 

Kansikuva   Eija Pitkänen 

Paino    Ilves-Paino 

Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen lehden ilmestymistä Jyrkille. 


