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Tulkoon sinun valtakuntasi 
 

Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän kutsui ope-
tuslapset seuraamaan itseään ja kehotti heitä paran-
nuksen tekemiseen, sillä Taivasten valtakunta oli tullut 
lähelle.  Välittömästi alkoi myös näkyä Taivasten valta-
kunnan merkkejä: sairaita parani ja ihmeitä tapahtui.  

Taivasten valtakunnan perustuslaki julistettiin vuori-
saarnassa ja siihen tuli täydennyksiä Jeesuksen muissa puheissa. Lopullinen uuden 
testamentin lakikirja kaikkine säädöksineen vahvistettiin Golgatalla ja kun Johannes 
sai ilmestyksen kirjoitettua, niin voitiin Taivasten valtakunnan perustuslaki ratifioida. 

Taivasten valtakunnan tekninen infrastruktuuri ilmenee Johanneksen julistuksesta 
”Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut” Matt.3:3 Taivasten valtakunnan 
Sote uudistus eteni vauhdilla, kun sairaat saivat terveyden ja nälkäiset ruokittiin.  

Puolustusvoimat huomioitiin myös Taivasten valtakunnassa. Jeesuksen taistelu kiu-
sausten erämaassa ja siellä saatu voitto olivat vasta alkusoittoa Golgatalla saatuun 
lopulliseen voittoon vihollisesta.  

Pyhän Hengen energiapoliittinen ratkaisu on varmistanut Taivasten valtakunnan 
energiatarpeen loppuun asti.  

Jeesus sanoi, että Taivasten valtakunta on sisäisesti meissä, joten meidän kauttamme 
Taivasten valtakunta murtautuu esiin ja etenee Jumalan voimassa. Rukoillaan yhdes-
sä, että ”Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi!” 

Siunaten Jyrki 

Pääkirjoitus 

VUOKRALLE TARJOTAAN 

 

Seurakuntamme omistama osakehuoneisto vapautuu vuokrattavaksi joulukuun 

aikana.  

Huoneisto on 3h+keittiö, 74m2 ja se sijaitsee Nuohoojantiellä Parolassa. 

 

Tiedustelut:  

hallituksen pj. Jouko Keskimaa 044 5441391 tai  

vpj. Heimo Miettinen 040 5864778 



Seurakuntaperheen uutisia 

Soili Eskola 60v 
 
Soili on liittynyt seurakuntaamme toukokuussa 1980. Hän 
asuu miehensä Erkin kanssa kauniissa kodissa Tuomitiellä. 
He ovat saaneet kahdeksan lasta, joista yksi on jo Taivaan 
kodissa. Lapsen lapsia on 14 ja viidestoista on tulossa, jo-
ten välillä mummilassa on aika vilinä ja vilske! Soili on pi-
tänyt aikoinaan pyhäkoulua kotonaan. Hän vietti syntymä-
päivää oman perheen parissa 22.10. 
 
Seurakunta onnittelee ja  
toivottaa runsasta Jumalan siunausta Soilille! 

Annikki Mänty 70v 
 
Seurakuntamme emäntä, Annikki Mänty, juhli 70-vuotispäiväänsä 24. syyskuuta koto-
naan Turengissa miehensä Raimon ja muiden läheisten kanssa. 
 
Seurakunta onnittelee ja toivottaa runsasta Jumalan siunausta Annikille! 
 

Raimo Mänty seurakuntaan 
 
Raimo siirtyi seurakuntaamme Seinäjoen 
helluntaiseurakunnasta. Raimo tuli uskoon 
kotonaan Jurvassa v. 1973. Hän toimi yrittä-
jänä ja oli aktiivisesti mukana Jurvan hellun-
taiseurakunnan toiminnassa mm. vanhim-
mistossa ja hallituksessa. Jo 80-luvulla Rai-
mo kuvasi, editoi ja lähetti hengellistä ohjel-
maa Jurvan kunnan kaapeliverkkoon. 
 
Vaimonsa Margitin kuoleman jälkeen Raimo muutti Seinäjoelle. Siellä vierähti 11 
vuotta. Näiden vuosien aikana hän teki useita matkoja Israeliin ja palveli siellä monissa 
tehtävissä mm. Syväntöjen Raamattutyössä. Israelissa Raimo myös tutustui Annikkiin 
ja he avioituivat 31.1.2014. 
 
Toivotamme Raimon sydämellisesti tervetulleeksi Hattulan Kotikirkkoon! 
 



On sateinen tiistaiaamu, ja Kotikirkolla valmistaudutaan jäl-
leen joka tiistaiseen leipäkirkkoon. Puoli yhdentoista jälkeen 
saapuvat ensimmäiset ihmiset, ja heidät toivottaa tervetul-
leeksi kanakeiton ja vastaleivotun sämpylän tuoksu. Kotikir-
kon ”ulkomaanvahvistukset”, Lontoon paluumuuttajat, Ville 
Oikari ja Matias Pitkänen, ovat valmistaneet leipäkirkkolaisille 
maittavan lounaan. Pian saapuvat myös Jyrki, Tapio ja Kyllikki 
mukanaan kaupoista haetut ylijäämäelintarvikkeet, jotka jae-
taan halukkaille leipäkirkon päätteeksi. Kyllikki johtaa vankalla 
kokemuksella ruokien lajittelua. 
 

Kello yksitoista leipäkirkko alkaa muutaman 
laulun saattelemana. Pastori pitää puheen-
vuoron, jossa evankeliumin ydin tuodaan 
selvästi esille: Luojamme ja Jumalamme on 
kiinnostunut pienestä ihmisestä ja tarjoaa 
pelastusta Pojassaan Jeesuksessa Kristukses-
sa. Yhteisen rukouksen ja laulun jälkeen on 
aika jakaa vuoronumerot ja käydä elintarvi-
kejonoon. Iloisin ilme taitaa löytyä sen kas-
voilta, joka on tällä kertaa saanut käteensä 
numeron 1. Elintarvikkeiden jako sujuu hy-
vin, puheensorina ja nauru täyttää ruokasa-
lin, eikä pitkä jonotusaikakaan tunnu haittaa-
van. Joku pyytää rukousta ja sitä myös saa. 

 
Leipäkirkon tavoitteena on osoittaa ihmisille 
Jumalan rakkautta, välittämistä ja kokonais-
valtaista huolenpitoa. Jokainen ihminen on 
arvokas ja tärkeä. Taivaallinen Isämme näkee 
kaikki tarpeemme, niin ruumiilliset kuin hen-
gellisetkin. Näihin tarpeisiin pyrimme leipäkir-
kossa vastaamaan. 
 
Lopulta ruuat on jaettu. Ylimääräistä ei tällä 
kertaa jäänyt, mutta jokainen sai kuitenkin 

kassillisen ruokaa mukaansa, eikä kukaan jäänyt ilman. ” Hei hei! Nähdään ensi viikol-
la!”, huikkaa viimeinen lähtijä ovelta ja vilkuttaa mennessään. Kaikilla on hyvä mieli. 
 

Riikka Pelkonen 

Leipäkirkko 

Matias sopan keitossa 

Ville ja Riikka iloisena palvelemassa 



Rukouspalvelu- ja armolahjakoulutus 

Odotamme Jumalalta suuria! 
 
Viime keväänä Marika ja Jyrki Isohella olivat kouluttamassa meitä ”Sinun paikkasi 
Kristusruumiissa” -teemalla. He opettivat käytännönläheisesti meitä löytämään teh-
tävämme ja armoituksemme seurakunnassa.  
 
Seurakuntana olemme lähteneet mukaan muutosprosessiin, jossa Jumalan avulla 
meistä ”tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen 
ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen.” 2.Tim.2:21 
 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi  
järjestämme seuraavat koulutukset: 
 

Rukouspalvelijoiden koulutus  
La 24.1.2015 
 

Opettajana: Päivi Kaila 
RE-sielunhoitoterapeutti, lähihoitaja, evankelista 
Keiteleen helluntaiseurakunnasta. 

 
 

Armolahjaseminaari  
La 14.2.2015 
 

Opettajana: Marko Selkomaa  
Hyvä Sanoma ry:n lähetyspastori, kirjailija,  
evankelista Seinäjoelta 
 
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
koulutuksiin: 

 
Jyrki Alanko, 0400 186124  

jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi 



Vko 
Pv 

45 
klo 

”Mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken si-
nun puhua.” Jer.1:7 

Ti 4.11. 11:00 
 

18:30 

Leipäkirkko 
 

Rukousillat kodeissa 
Naiset: Jaakkolalla, Vahtiantie 4 A 2, 13880 Hattula 
Miehet: Miettisellä, Atrainpolku 4, 13900 Pekola 

To 6.11. 18:00 
 

19:00 

Hallituksen kokous 
 

Nuorten Flame Night 
Kari KK Korhonen, Ari Juntunen ja Riihimäen nuoret 

Su 9.11. 16:00 

 
 

18:00 

Isänpäivän perhejumalanpalvelus 

Näytelmä, toimintapisteitä, tarjoilu, puhe: Jyrki Alanko  
 

Hämeen Parhaaksi rukousilta Cygnaeuksenkatu 6 A, HML 

Kuukausiohjelma marraskuu 2014 

Vko 
Pv 

46 
klo 

”Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, hän on 
ikuinen kallio.” Jes.26:4 

Ti  11.11. 11:00 
 

19:00 

Leipäkirkko 
 

Sanan ja rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

Ke 12.11. 19:00 Vanhimmistokokous 

To 13.11. 19:00 Mediatyön palaveri. Lehti, netti, videointi, mainokset, some, ym. 
Kaikki tiedotuksesta kiinnostuneet tervetuloa! 

Su 16.11. 16:00 
 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jouko Keskimaa ja Riku Turunen 
 

Pyhäkoulu 

Pastori vapaalla maanantaisin sekä 20.-23.11. 

Seurakunnan joulujuhla 21.12. klo 16:00 
Tervetuloa nauttimaan joulupuuroa ja kinkkua.  

Jälkiruokana joulutorttukahvit! 



Kuukausiohjelma marraskuu 2014 

Vko 
Pv 

47 
klo 

”Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. ” 
Jes.12:3 

Ti  18.11. 11:00 
 

19:00 

Leipäkirkko 
 

Sanan ja Rukouksen ilta 

Pe 21.11. 18:00 Kids´ Action lasten ja varkkien toimintatapahtuma 
Jukolan koululla, Liivuorentie 24, 13500 Hämeenlinna 

La 22.11. 10-16 Avioliiton huoltopäivä hämeenlinnassa 
Anne ja Hannu-Heikki Hyppönen 
Ilmoittautumiset: Ruut Turunen 045 1074870 

Su 23.11. 16:00 
 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Markku ja Teija Veilo 
 

Pyhäkoulu 

Vko 
Pv 

48 
klo 

”Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa.” 
Jes.12:5 

Ti  25.11. 11:00 
 

18:00 
19:00 

Leipäkirkko 
 

Kuoroharjoitus 
Sanan ja rukouksen ilta, Jyrki Alanko 

Su 30.11. 16:00 
 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko 
 

Pyhäkoulu 

Vko 
Pv 

48 
klo 

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.” Jes.9:1 

Ti  2.12. 11:00 
 

18:30 

Leipäkirkko 
 

Rukousillat kodeissa 
Naiset: Miettisellä, Atrainpolku 4, 13900 Pekola 
Miehet: Paikka ilmoitetaan myöhemmin 

Su 7.12. 16:00 
 

16:30 

Ehtoollisjuhla, Jyrki Alanko  ja Kotikirkon kuoro 
 

Pyhäkoulu 



Mahdollisuus Muutokseen Hattulassa 

Panssarimuseolla 4.10.  Hattulan ja 
Hämeenlinnan helluntaiseurakunnat 
järjestivät ”Mies -kunnossa kaiken 
ikää” -tapahtuman. Tutustuimme 
Panssarimuseoon ja erilaisiin harras-
tusmahdollisuuksiin. Seppo Kortelai-
nen puhui miehen fysiikasta sekä 
terveyden edellytyksistä ja Riku Turu-
nen kertoi miehen henkisen ja hen-
gellisen hyvinvoinnin tärkeydestä. 
Mielenkiintoista ohjelmaa oli seuraa-
massa noin 60 miestä.  

 
Hattulan Kotikirkko järjesti yhdessä Hattulan seura-
kunnan kanssa Mahdollisuus muutokseen kokoukset 
6. ja 7.10. Molemmissa kokouksissa pääpuhujana oli 
Marko Selkomaa. Maanantaina Hattulan kirkossa 
illan juonsi pastori Virpi Järvinen. Musiikista vastasi 
Pyhän Ristin kuoro sekä pastori Miika Anttila. Tiistai-
na Kotikirkkolla illan juonsi pastori Jyrki Alanko. Riik-
ka Pelkonen puhui muutoskertomuksensa kosketta-
valla tavalla. Musiikissa palveli Anne Takamäki yh-
dessä Pertti Pitkäsen kanssa. Molemmissa illoissa 
Marko Selkomaa julisti selkeää evankeliumia ja ker-
toi Jumalan suurista teoista palvelutyössään. Saim-
me rukoilla monien puolesta tilaisuuksissa ja koim-
me Jumalan toimivan rukouksen kautta.  
 Marko Selkomaa puhumassa 

Hattulan kirkossa 



Naistenpäivä 

Kotikirkolla vietettiin naistenpäivää n. 60 
sisaren voimin lauantaina 11.10.2014. 
Runosilta-tiimi siivitti meidät ihanalla ta-
valla runojen ja musiikin keinoin kohtaa-
maan elämän kipupisteitä ja kokemaan 
armollisen, rakastavan Taivaan Isän huo-
lenpitoa.  
 
Kahvihetken jälkeen Anne Kuosmanen 
luennoi meille aiheesta hylkäämisestä 
yhteyteen. Hän kertoi meille, kuinka hyl-
kääminen sotii ihmisen perustarpeita – 
hyväksytyksi tulemisen ja yhteyden koke-
misen tarpeita vastaan. Meidät on luotu 
yhteyteen Jumalan ja toinen toisemme 
kanssa. Raamattu puhuu paljon hylkäämi-
sestä. Daavidkin koki hylkäämistä. Ps. 
31:13 hän sanoo: Minut on unohdettu 
kuin olisin kuollut, olen kuin särkynyt as-
tia. Muistamme myös kuinka Jeesus huusi 
ristillä: Jumalani, Jumalani, miksi minut 
hylkäsit! Vapahtajamme koki myös tämän 
ihmisen kivun. 
 
Hylkääminen on hyvin monimuotoinen 
ilmiö; se voi olla emotionaalista, sosiaalis-
ta tai fyysistä hylkäämistä. Sen seuraukse-
na voi ilmetä pelkoa, vihaa, katkeruutta, 
itsensä vähättelyä ja häpeää, jatkuvaa 
suorittamista, jatkuvaa sopeutumista tois-
ten tarpeisiin ja vaatimuksiin, syömishäiri-
öitä tai kykenemättömyyttä ottaa vastaan 
myönteistä arviota itsestä. 
 
Jos tunnistat itsesi näistä piirteistä, valitse 
anteeksiantamus tahdon valintana. An-
teeksiantaminen päästää vapaaksi sekä 
hylkääjän että hylätyn. Ota vastaan huo-
lenpitoa ja esirukousta, apua voi saada 

myös terapiasta, sielunhoidosta ja ystävil-
tä. 
 
Tässä vielä muutama lohdullinen Raama-
tun kohta: 
 

Jumala vihaa hylkäämistä (Mal. 2:16).  
Jumala on itse sanonut: Minä en sinua 
jätä, en koskaan sinua hylkää (Hepr.13:5). 
Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, Hän on 
voimallinen, Hän auttaa. Sinä olet hänen 
ilonsa, rakkaudessaan Hän tekee sinut 
uudeksi, Hän iloitsee, Hän riemuitsee si-
nusta (Sef.3:17). 
 

Kiipeän syliisi Jumala 
 

Kiipeän syliisi, Jumala 
tarvitsen armoa ympärilleni 

katso Sinä minua 
niin hellästi ja hymyillen 

että kipu 
vihdoin sammuu 

 
Anne Kuosmanen, kirjasta Silta lähellesi 

 

Kirsti Miettinen 

Runosilta–tiimi 



Mahdollisuus Muutokseen 

Mahdollisuus Muutokseen –
mediamission suurjuhlaa vietettiin 
25.10. Elenia Areenalla. Juhlavalmis-
telut alkoivat perjantai-iltana kun noin 
50 henkilön talkooväki rakensi salin 
juhlakuntoon. Työt jatkuivat lauantai-
aamuna ja kaikki oli kunnossa ensim-
mäisen tilaisuuden alkaessa klo 16. 

Toinen tilaisuus alkoi klo 19. Tilaisuuk-
sien väliajalla saimme tutustua eri seura-
kuntien, järjestöjen sekä yritysten esitte-
ly ja myyntipöytiin. Molempien tilaisuuk-
sien aikana oli järjestetty lapsille moni-
puolista ohjelmaa. Pienimmät lapset sai-
vat vanhempiensa kanssa seurata ohjel-
maa ”Vauvalassa”, joka oli leikkipaikka 
salin takaosassa. Tilaisuuksissa puhuivat 
Sari Essayah, Onni Haapala jr., Pekka Si-
mojoki ja Hannu Haukka. Juontajina toimivat Riku Turunen, Merja Pitkänen ja Veera 
Karppinen. Musiikista vastasivat Jukka Leppilampi ja Et Cetera –kuoro. Mukavan lisän 
toi Magda Timosen reipas gospellikuntaryhmä. Hyvin onnistuneessa juhlassa oli mu-
kana non 1 500 ihmistä ja väkeä riitti vielä purkutalkoisiinkin kymmenittäin. 
______________________________________________________________________ 

 

Seurakuntien yhteinen kohtaamispaikka 
Reskan Piste jatkaa toimintaansa ainakin 
marraskuun loppuun saakka. Kotikirkon pas-
tori Jyrki Alanko päivystää Pisteellä keskiviik-
koisin 9:30-18:30. Reskan Pisteellä olemme 
saaneet päivittäin keskustella ja rukoilla 
muutamien kymmenien kävijöiden kanssa. 
Jos sinulla on mahdollisuus tulla palvele-
maan Reskan Pisteelle, voit ilmoittautua Jyr-
kille.  

 
 
 

Vaikka mediamissio on ohi, missio jatkuu ja missiokirjoja on edelleen jaossa Kotikir-
kolla ja Reskan Pisteellä. Rukoile johdatusta; kenelle voisit viedä hyvän missiokirjan! 

Simo Nieminen työvuorossa Reskan Pisteellä 

Jukka Leppilampi 

Pekka Simojoki ja Et Cetera –kuoro 



Nuorten Flame Night  



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  
ilmestymistä Jyrkille. 


