
 

ARMO 
Joulukuu 2013 

Hattulan kotikirkon kuukausitiedote 

 ARMO  
Tammikuu 2014 

Hattulan kotikirkon kuukausitiedote  



Tapahtukoon Sinun tahtosi! 
 
Vuoden vaihtuessa tehdään monesti tilinpäätöstä 
menneestä ja suunnitellaan alkavaa vuotta. 
Olemme kiitollisia Jumalan uskollisuudesta, huo-
lenpidosta ja varjeluksesta sekä jatkuvasta ar-
mosta, jota olemme saaneet kokea tähän asti. ”Ja 
Samuel otti kiven ja pani sen Mispan ja Seenin 
välille ja antoi sille nimen Eben-Eser (avun kivi) ja 
sanoi: Tähän asti on Herra meitä auttanut.” 
1.Sam.7:12. Tämä ”kivi” voisi olla meidän kiitos- 
ja ylistysrukouksemme Jumalalle! 

Uudelle vuodelle on suunnitelmia ja 
toiveita ehkä haaveita ja unelmiakin. 
Tulevaisuuteen liittyy myös haasteita, 
epävarmuuksia ja pelkoja. Emme tie-
dä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, 
mutta voimme olla turvallisella mielel-
lä; Herra pitää meistä huolen.  
 
Isä meidän  –rukouksen keskeisin sisäl-
tö on pyytää Jumalan tahdon toteutu-
mista elämässämme. Sen ohessa 
saamme kaiken muunkin tarvittavan.  
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakun-
taa ja hänen vanhurskauttansa, niin 
myös kaikki tämä teille annetaan.” 
Matt.6: 33 
 
”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat 
rukoillen” Jer.31:9. Parasta mitä voim-
me toivoa omaan ja läheistemme elä-
mään on, että olemme Jumalan hyväs-
sä ja armollisessa johdatuksessa. ”Sillä 
Jumala on se, joka teissä vaikuttaa se-

kä tahtomisen että tekemisen, että 
hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” 
Fil.2:13. Häneltä tulee ajatus ja häneltä 
myös mahdollisuudet sen toteuttami-
seen. Häneltä saamme kaiken, mitä 
tarvitsemme ja kaikki mitä meillä on, 
on hänen. Sen tähden voimme hyvillä 
mielin pyrkiä toimimaan kaikessa hä-
nen tahtonsa mukaisesti ja asioida niil-
lä mahdollisuuksilla mitä meille on an-
nettu. Herra ei vaadi meiltä mitään 
sellaista mihin hän ei ole antanut meil-
le kykyjä, varoja tai mahdollisuuksia.  
 
”Palvelkaa toisianne, kukin sillä armo-
lahjalla, minkä on saanut, Jumalan 
moninaisen armon hyvinä huoneenhal-
tijoina.” 1.Piet.4:10. 
 

Luottavaisin ja rohkein  
mielin uuteen vuoteen! 

Jyrki 

Pääkirjoitus 



Vuosi yhteydelle! 
 

Taas on yksi vuosi elettyä 
elämää takanapäin. Katse 
on suunnattuna tulevai-
suuteen ja uuden vuoden 
tuomiin haasteisiin. 
Useimmille meistä vuo-
denvaihde on aikaa, jol-
loin teemme päätöksiä 
muuttaa elämäämme jol-
lain lailla. Muistelemme 
edellisen vuoden tapah-
tumia ja sen tuomia iloja 
ja suruja. Näin on myös 
seurakunnan parissa. Seurakunnassa 
uusi vuosi merkitsee uusia haasteita, 
joilla kehittää seurakuntaa eteenpäin. 
Seurakunnan yhtenä tehtävänä on 
saada koko vuoden ajalle systemaattis-
ta ja selkeää opetusta ja rohkaisua, 
jotta seurakunnan jokainen jäsen voisi 
jatkaa kilvoittelua uskon tiellä. Myös 
seurakuntayhteys eli koinonia on yksi 
suurimpia haasteita, joita kohtaamme 
yhteisönä ja Kristuksen ruumiina. 
 
Lukiessani Paavalin kirjeitä ja apostoli-
en tekoja mieleeni usein herää kysy-
mys siitä, mikä on seurakunnan merki-
tys yhteyden luojana Jumalan ja ihmi-
sen välillä. Kun nyky-yhteiskunnan 
muuttuessa yhä enemmän yksilökes-
keisemmäksi ja jopa perheissä oman 
edun tavoittelu on yleistymässä, on 

seurakunnan rooli kasvamassa yhtey-
den luojana yhä suuremmaksi. 

 
Millä tavoin seurakun-
ta voisi luoda terveen, 
hoitavan ja yhteyttä 
luovan ilmapiirin omiin 
tilaisuuksiinsa? Yksise-
litteistä vastausta kysy-
mykseen ei ole, mutta 
sen tiedän, että Pyhän 
Hengen voitelussa ja 
rukoukselle alttiina, 
seurakunnasta tulee 
vetovoimaisempi. 
 

W. H. Vanstone on kirjoittanut, että 
seurakunnan jumalanpalveluksen tu-
lee olla sellainen, jossa jokainen pai-
kalle saapunut tuntee olonsa tervetul-
leeksi ja hyväksytyksi. Yhteyden koke-
minen on hoitavaa siksi, että yhteys 
toisiin uskoviin on parhaimmillaan 
merkki hyväksynnästä ja se lisää ihmi-
sen turvallisuuden tunnetta. 
 

Pyrkikäämme luomaan vuodesta 2014 

samankaltainen, kuin alkuseurakun-

nassa; ”ja uskovaisten suuressa joukos-

sa oli yksi sydän ja yksi sielu” (Ap. t. 

4:34a) 

Jani Alanko 

Kirjoittaja opiskelee teologiaa  

Iso Kirja -opistossa 

Vieraileva kolumnisti 



Vko 
Pv 

2 
klo 

”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, 
sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.” Jer.29:11 

Ti 7.1. 19:00 Naistenilta Eija Pitkäsellä, Poransaarentie 24, 13900 Pekola 
Miestenilta Jouko Keskimaalla, Ihantalantie, 13880 Parola  

Ke 8.1. 18:00 Vanhimmiston ja hallituksen yhteinen kokous 

Su 12.1. 16:00 
 

16:30 
 

18:00 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jouko Keskimaa ja Hannu Pyykkönen 
 

Pyhäkoulu 
 

Hämeen Parhaaksi rukousilta Rengon Elävä Vesi seurakunnassa, 
Tuomenojan koulu, Topenontie 949, 14300 Renko 

Vko 
Pv 

3 
klo 

”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikki-
set käsivarret” 5.Ms.33:27 

Ti 14.1. 18:00 
 

19:00 

Kuoroharjoitus 
 

Rukousilta Arto Hasari 

Su 19.1. 16:00 
 
 

16:30 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko sekä 
Evankelista Leo Niemelä laulaa ja puhuu 
 

Pyhäkoulu 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä  15.9.-12.10.2014 

Runsasta Jumalan Siunausta uudelle vuodelle 2014 

Kuukausiohjelma tammikuu 2014 



Vko 
Pv 

4 
klo 

”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen kor-
vansa kuuro kuulemaan:” Jes.59:1 

Ma 20.1. 18:30 Lähetysompeluseura Kotikirkolla Kati Kortelainen 

Ti 21.1. 19:00 Mahdollisuus Muutokseen rukousilta 
Hämeenlinnan Kirkko 

Su 26.1. 16:00 
 

16:30 
 

18:00 

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Pertti Pitkänen ja Jyrki Alanko 
 

Pyhäkoulu 
 

Ekumeenisen rukousviikon rukousilta Hämeenlinnan kirkossa 

Vko 
Pv 

5 
klo 

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydä-
messäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pe-
lastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tun-
nustuksella pelastutaan. ” Room.10:9 

Ti 28.1. 18:00 
 

19:00 

Kuoroharjoitus 
 

Seurakunnan asiakokous Marko Hassinen. Esillä rukoushuoneen 
remontti sekä pastorin palkkaus kokoaikaiseksi. 

Pe 31.1. 18:30 Miesten saunailta Takajärven leirikeskuksella, omat eväät, nam. 

Su 2.2. 16:00 
 

16:30 

Ehtoollisjuhla Matti Oikari ja Jyrki Alanko, Kotikirkon kuoro 
 

Pyhäkoulu 

Pastorin toimistoaika ti ja to klo 13-15 
HUOM! 16.1. Ei toimistoaikaa 

Kristittyjen ykseyden ekumee-
ninen rukousviikko 18.-25.1. 

Kuukausiohjelma tammikuu 2014 

Huom! Ei rukousiltaa 
kotikirkolla!!! 

Jyrkin vapaa viikon-
loppu 10.-12.1. 



Jyrki Alanko 50 v 
 
 
 

Itsenäisyyspäivänä juhlimme Jyrkin viiskymppisiä Kotikirkolla. 
Soppaa kauhottiin 80 lautaselle ja saimme viettää mukavan juh-
lahetken sukulaisten, ystävien ja seurakuntalaisten kanssa. 
 

Juhlassa Heimo ja Marko onnittelivat ja antoivat seurakunnan 
lahjan. Musiikkia esittivät Anni, Mari ja Liisa, Jani –veli sekä per-
hekuoromme. Puheenvuoroja käyttivät Pirjo –sisko, Kenneth 
Lönnqvist, Yrjö Niemi, Jorma Satama ja Leo Niemelä, joka 
myös lauloi ja soitti haitaria. Juhlan juonsi hienosti poikani 
Sami. Lopuksi nautimme kahvitarjoilusta. 

Kiitos kaikille muistamisesta ja juhlassa mukana olemisesta!        Jyrki ja Saija 

Merkkipäiviä 

Leo Niemelä vierailee Kotikirkolla  
19.1. klo 16:00 
 
 

Evankelista Leo Niemelä on kiertänyt vuosikymmeniä niin 
Suomessa kuin ulkomailla laulaen ja puhuen evankeliumin 
ilosanomaa. Hän on tehnyt myös monia äänitteitä.  
 

Tilaisuudessa rukouspalvelu. 
 

Tervetuloa! 

Perhekuoromme Jyrkin juhlissa lisättynä yleisössä istuneella Jonilla! 

Jyrkin syntymäpäivälahja 
Nyt harjoitellaan! 



Antti Mustakallio: Paavali (WSOY, 2007) 
 
Teologi Antti Mustakallio on syntyperäinen hämeenlin-
nalainen, joka muutama vuosi sitten palasi perheineen 
takaisin kotikaupunkiinsa. Hän on toiminut useamman 
vuoden Helsingin yliopistossa tutkijana ja opettajana se-
kä Helsingin edellisen piispan teologisena sihteerinä. 
Nykyisin hän on puhetaidon ja retoriikan kouluttaja.  

Kirja-arvostelu 

Luin 142-sivuisen Kristinuskon vaikuttajat      
–sarjassa ilmestyneen Paavali-teoksen 
lokakuussa ja nyt luin sen jo uudelleen.  
Kirjassa kuvataan kristinuskon ensim-
mäistä teologia, joka oli sekä juutalainen 
oppinut, teltantekijä, lähetyssaarnaaja, 
seurakunnan kaitsija, mystikko, organi-
saattori että maailmankansalainen. 
 
Antti kuvailee asiantuntevasti mutta silti 
ymmärrettävästi Paavalin käsityksiä kes-

keisistä teemoista  mm. ylösnousemuk-
sesta, synnistä, pelastuksesta, laista, kris-
tityn vaelluksesta ja etiikasta. Etiikka-
luvussa esitellään Paavalin opetuksia 
ajankohtaisista aiheista: naisen asema 
seurakunnassa, suhtautuminen homo-
seksuaaliseen toimintaan ja orjuus.  
 
Näitä aihealueita Antti on tutkinut käyttä-
en lähdeaineistona Paavalin 13 kirjeestä 
seitsemää (Room., 1.-2. Kor., Gal, 1. 

Tess., Fil. ja Filem.) Tutkimukses-
sa Paavalin ajattelua on tapana 
käsitellä näiden seitsemän kir-
jeen pohjalta, koska tutkijat ovat 
yksimielisiä, että ne ovat var-
muudella Paavalin itsensä sane-
lemia.  
 
Mielestäni kirja antaa arvokasta 
tietoa Paavalista ja aikakaudesta, 
jolloin hän eli. Kirjan käsittele-
mät asiat ovat yhä ajankohtaisia. 
Se ei myöskään ole liian pitkä ja 
raskas luettavaksi. . 
 

Suosittelen! 
Saija Alanko 

Linkkiseurakunta ja Rengon Elävä Vesi srk. 



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   Eija Pitkänen 
 
Seuraavaan numeroon tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen ilmesty-
mispäivää Jyrkille. 


