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Sovinnon vuosi!
PÄÄKIRJOITUS

syntynyt ero Luojan ja luodun välillä on korjattu ja sovinto syntynyt.
Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden Golgatalla, jotta me
saamme yhteyden Jumalan kanssa.

T

änä vuonna seurakuntamme teemana on ”Sovinnon
vuosi”. Sovinto on keskeinen asia evankeliumissa – hyvässä
sanomassa.
Raamatussa on useita esimerkkejä niin kansojen kuin yksityisten ihmisten välille solmitun sovinnon vaikutuksesta. Sen, mitä riita
ja sota ovat rikkoneet, sen sovinto ja sovitus korjaa ja eheyttää. Se,
mikä eripuran tai ristiriitojen vuoksi on haavoitettu, tulee jälleen ehyeksi ja hoidetuksi. Sovinnon keskeinen tarkoitus onkin saattaa
erillään olevat osapuolet jälleen
yhteyteen toistensa kanssa. Jos
mitä, niin juuri sovinnon sanomaa
tämä maailma tänään tarvitsee.

Sovinnon per sta
Krist ksessa
Hengellisessä laulussa lauletaan
sovinnon suuresta päivästä, joka
on koittanut ihmiskunnalle. Syntiinlankeemuksen
seurauksena
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Raamattu osoittaa, että me olimme ennen Jumalasta vieraantuneita ja Häntä kohtaan vihamielisiä,
kun elimme pahojen tekojemme
vallassa. Mutta nyt Hän on tehnyt
meidän kanssamme sovinnon, kun
Kristus omassa ruumiissaan kärsi
kuoleman asettaakseen meidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. (Kol.1:21–22)
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti
maailman itsensä kanssa. Meidän
osaksemme on tullut ottaa vastaan
tämä sovitus ja hyväksyä Jeesuksen työ ristillä henkilökohtaisesti syntiemme sovituksena ja pelastuksemme perustana.
Raamattu antaa meille onnen
avaimet: ”Tee siis sovinto ja elä
rauhassa Jumalan kanssa, niin
saavutat onnen.” (Job. 22:21) Sen
syvempää yhteyttä ei voi kokea,

TEKSTI:
Vilho Savolainen

kuin mitä on yhteys Kaikkivaltiaan
kanssa.

Sovit ksen virka
Jumala on saanut kaiken aikaan,
kun Hän Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille
tämän sovituksen viran. (1. Kor.
5:19) Meillä on etuoikeus kertoa
ihmisille lähellä olevista lähimmäisistä lähtien aina maailman ääriin
asti, että sovinto Jumalan kanssa
on mahdollista. Jumala kehottaakin meidän kauttamme: suostukaa
sovintoon Jumalan kanssa.
Sovinnon vuosi on tärkeä jo kansallisen yhteyden kannalta. Kuinka paljon suuremman ilon ihmiselle tuokaan, kun henkilökohtaisesti
saa kokea, että synnit on annettu
anteeksi ja todellinen sovinto Jumalan kanssa on todellisuutta. Olkoon tämä vuosi, tämä kuukausi,
tämä päivä ja tämä hetki sovinnon
aikaa. Viekäämme sanomaa ihmisille, joiden sisin sitä kaipaa. Tervetuloa sovinnon vuosi! 

Hattulan Kotikirkolla ja
HML:n Helluntaiseurakunnassa
Mukana Morgan Carlsson, Vilho Savolainen, Onni Haapala,
Hattulan Kotikirkon Houseband & Pirkko Ruuska,
Mistlight ja Mika Karola Band
Hattulan Kotikirkko

TEKSTI: Mirjami Keskimaa

Lauluja elämästä

S

aimme pitää Ida
Bois´a vieraana Kotikirkolla sunnuntaina
14.1.2018. Ida on hämeenlinnalainen 29-vuotias laulaja, säveltäjä ja
sanoittaja. Hän on julkaissut neljä täyspitkää
albumia. Ida Bois oli
myös mukana kevään
2015 Uuden Musiikin Kilpailussa (UMK) kappaleella
”Kumbaya”.
Konsertissa kuulimme ensin
Anna Puun kappaleen Mestaripiirros. Seuraavaksi kuulimme Monia rooleja. Meillä kaikilla on monia rooleja; laulajakin on mm.
kolmen lapsen äiti ja siviiliammatiltaan sairaanhoitaja.
Isä anna anteeksi -laulu kertoo niistä elämän taisteluista,
jotka ohjasivat Idankin Elämän tielle kymmenen vuotta sitten. Kuulimme myös kappaleen Kumbaya, jolla Ida
Bois osallistui UMK-kilpailuun. Laulun sanoma on, että

Ida Bois

edelleenkin maailmaa muutetaan vain yksi rakkauden
teko kerrallaan. Laulu Hylätty maa kuvailee maailman
nykyistä tilannetta ja tulevaisuutta Jeesuksen paluun jälkeen – eletään erikoisia aikoja. Tahdotko olla tyhmä vai
viisas morsian?
Ida on myös studiomuusikko ja tekee musiikkitaustoja, joita hän käytti tässäkin konsertissa. Kun kappaleessa Siskot ja veljet hänen kolme lastaan – Sebastian 7 v,
Amanda 5 v ja Benjamin 3 v – lauloivat reippaasti taustakuorossa toistaen ”siskot ja veljet”, ei yleisö voinut olla
hymyilemättä. Laulun sanoma oli: Älä luovuta, ollaan
vielä matkalla!
Kappale ”Nassara” johdatteli kuulijat kristittyjen tilanteeseen maailmassa. Kristityt ovat tällä hetkellä vainotuin ihmisryhmä maailmassa. Kappaleen nimi Nassara onkin oikeastaan halventava nimitys kristityille. Idan
sydämellä on tukea vainottuja kristittyjä kansainvälisen Open Doors -avustusjärjestön tekemän työn kautta
(katso myös opendoors.fi). Päällimmäiseksi jäi kuitenkin
soimaan: Lunastajani elää, Hän luo uuden maan, jossa
menneitä ei muistella! 

Terveisiä Ugandasta

S

unnuntaina 28.1. saimme seurakuntaamme vieraaksi Ilkka ja Leena Salmisen. Ilkka on noin 40
saarnaajavuotensa aikana ollut reilun vuoden
myös Hattulan helluntaiseurakunnan työntekijänä. Nyt
hän on ollut vähän aikaa eläkkeellä, mutta Herramme
elovainiot ovat kutsuneet yhä uudelleen.
Ilkka kertoi lähetystyöstä Ugandassa, missä on noin
40 miljoonaa asukasta hiukan Suomea pienemmässä
maassa. Ugandan pohjoisosat ovat nyt auenneet evankeliumille, aiemmin ne olivat vaarallisia seutuja mm. kapinallisjoukkojen terrorin takia. Jumalan Henki on nyt
näiden alueiden yllä. Ilkka ja Leena ovat todistaneet satojen ihmisten uskoontuloa ja kastetapahtumia. Samoin ihmeet ja merkit ovat seuranneet julistettua Jumalan Sanaa. Ilkka kertoi, että eräässä kaupungissa noin
70 imaamia halusi kuulla ja oppia Uuden testamentin
sanomaa. Tästäkin ryhmästä muutamat ottivat pelas-

TEKSTI :
Jouko Keskimaa

tuksen vastaan ja ovat sitten lähteneet viemään sanomaa eteenpäin.
Espanjalainen sananlasku: Tee itsesi hunajaksi – niin kärpäset syövät sinut. Tällä kielikuvalla Ilkka havainnollisti sitä, kuinka voimme saavuttaa ihmisiä. Suomessa on
nyt hyvä tilanne sikäli, että maahanmuuton vuoksi lähetyskenttä on osin tullut meidän luoksemme. Tiedämme,
että Jumala voi muuttaa sydämet.
Leena Salminen kertoi Fidan kummilapsityöstä. Jeesus
opetti ja Raamattuun on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumissa, että kaikki, mitä me teemme Jeesukselle tässä ajassa, on meitä vastassa, kun pääsemme Taivaaseen.
Kaikki muu jää tänne multien päälle. Tehkäämme siis
hyviä sijoituksia tulevaisuutta varten. Olkaamme mukana Fidan kummilapsityössä – apu menee perille majaan
saakka, niin kuin Leena ja Ilkka ovat saaneet todistaa
siellä Ugandassa. 

Armo x Helmikuu 2018

3

Antaessaan saa

E

i jäsenmaksuja, ei kirkollisveroja, mutta laskut tulevat maksetuiksi. Miten
seurakuntamme talous pyörii?
Kotikirkon taloutta hoitaa Hattulan helluntailähetys ry, joka
huolehtii niin pastorin palkanmaksusta, lähetystyöstä, muista seurakunnan menoista kuin
kiinteistöön liittyvistä kustannuksistakin. Tulot perustuvat
seurakunnan tilaisuuksissa kerättyihin vapaaehtoisiin rahalahjoihin ja muihin lahjoituksiin.

Ky menykset
Vanhassa testamentissa on runsaasti esimerkkejä kymmenysten antamisesta, mutta Uusi testamentti ei siihen suoranaisesti
velvoita. Paavali kirjoittaa 1. Kor.
16:2 kuinka korinttilaisten tuli
säästää menestymisensä mukaan vireillä ollutta keräystä varten. Näin Paavali korosti säännöl-
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lisyyttä, suunnitelmallisuutta ja
oma-aloitteisuutta. Jumalan valtakunnan työhön erotettavan osan
jokainen ratkaisee itse. Jumala on
uskonut vastuullemme ensi sijaisesti omat perhekuntalaisemme.
1. Tim. 5:8 ja Mark. 7:8-13 opettaa, ettei suurikaan uhraaminen
vapauta meitä vastuusta omaa
perhettämme kohtaan.
Lesken ropo kertoo Jumalan ”suhteellisuusteoriasta” Mark. 12:41 44. Jeesus sanoi, että lesken kaksi
kolikkoa oli enemmän kuin rikkaiden annit yhteensä. Lesken toiminta kumpusi luottamuksesta
Jumalaan; antaessaan hän luovutti itsensä Jumalan huolenpidon
varaan. Armon kokeminen antaa
meille uuden elämän Jeesuksessa
Kristuksessa. Tällöin elämämme ja
mitä meillä on, kuuluu kokonaisuudessaan Herralle. Tärkeintä on
siis, että Herra saa olla sillä paikalla, joka Hänelle kuuluu.

Hattulan Kotikirkko

TEKSTI:
Kirsti Miettinen

Jumalan huolenpito
Jumala pitää huolen. Fil. 4:19:
”Minun Jumalani on Kristuksen
Jeesuksen tähden antava teille
taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.” Hän
täyttää tarpeemme niin aineellisilla, henkisillä kuin hengellisilläkin siunauksilla. Jeesus opetti vuorisaarnassaan Matt. 6:33: ”Etsikää
ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan,
niin teille annetaan lisäksi myös
kaikki tämä.” Voimme osoittaa
kiitollisuutta Jumalaa kohtaan tekemällä hyvää ja antamalla omastamme kuten Hepr. 13:15 - 16
meitä opettaa: uhratkaamme kiitosuhria.

Vapaaehtoinen kahviraha
kei iöremon ia var en
Kotikirkon keittiöön on suunnitteilla mittava peruskorjaus. Keittiö
on tärkeä: mm. leipäkirkko tarvitsee joka tiistai keittiötä ja sunnuntain tilaisuuksien jälkeen nautimme kahvit. Monien hattulalaisten
perhejuhlien pitopaikkana on Kotikirkko erityisesti nyt, kun luterilaisen seurakunnan seurakuntatalo on poissa käytöstä. Remontin
rahoituksen järjestymiseen tarvitaan nyt iloisia antajia. Niinpä
sunnuntain kahvittelun yhteydessä onkin mahdollisuus osallistua
remontin rahoittamiseen vapaaehtoisella kahvirahalla. Suunnitelmissa on myös järjestää piirakkamyyjäiset. Olethan mukana! 

Leipäkirkkoon?

Mitä kuuluu

A

stun Kotikirkon ruokasaliin talvisena tiistaina.
Elintarvikejakelu on päättynyt ja Leipäkirkon vapaaehtoiset
työntekijät ovat istahtaneet hyvin
ansaitun kahvikupillisen ääreen jakamaan kokemuksia ja yhteiseen
loppurukoukseen ennen kuin astiat pestään ja tilat siivotaan.

TEKSTI ja KUVA
KUVA:
Mijami Keskimaa

Hattulan Kotikirkon diakoni Kyllikki Arponeva, miten tulit mukaan
Leipäkirkon toimintaan?
Olen ollut alusta asti mukana. Toiminta alkoi lähes kymmenen vuotta sitten, kun silloisen pastorin Heikki Uusikylän kanssa käynnistimme
ruokajakelua jakamalla seurakunnan eteistiloissa kaupoista saatua
leipää. Nykyisin jaetaan monenlaisia elintarvikkeita, joita eri kaupat
ovat ylijäämistään Leipäkirkon jaettavaksi lahjoittaneet. Kerran kuussa
tarjoillaan lounas, ja joka kerta on
kahvitarjoilu. Lisäksi teemme yhteistyötä Hattulan ev.lut. seurakunnan
kanssa EU-ruokajakelun puitteissa.
Meiltä lähtee myös elintarvikkeita
Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan Hyvän Tahdon Ruokajakeluun,
joka on samana päivänä. Yhteiskunnan taholta tapahtuneet leikkaukset eivät ole toimintaamme vaikuttaneet, sillä emme ole saaneet
avustuksia.
Tarvitaanko Leipäkirkkoa vielä?
Näyttää siltä, että Leipäkirkkoa tarvitaan edelleen, sillä tarvitsevia on.
Leipäkirkko on matalan kynnyksen paikka tulla ruoka-apua ha-

Kyllikki Arponeva

kemaan. Samalla on mahdollisuus
tehdä edullisia ostoksia Hyvän Tahdon Kirpputorilla ja täydentää vaikkapa vaatekaappia. Kävijöitä on
yleensä 40–60. Tahdomme kohdata ihmiset ihmisinä, ystävinämme,
arvostelematta. Käynti Leipäkirkossa onkin ennen kaikkea sosiaalinen
tapahtuma kahvitteluineen. Ollaan
tultu tutuksi. Kuulumiset on helppo jakaa tutussa seurassa. Samalla
tehdään hiljakseen kylvötyötä Herran elopellolla, siksi tarvitaankin aikaa nimenomaan keskusteluille.

Millaisia haasteita ja huippuhetkiä?

Miten vapaaehtoistyö sujuu?

Haasteena on ylijäämäelintarvikkeiden epätasainen saanti. Kävijät
ovat kuitenkin hyvin ymmärtäväisiä sen suhteen, että jollain kerralla
on vähemmän jaettavaa. Kauppiaille myös iso kiitos heidän lahjoituksistaan! Toiminta on kuitenkin voittopuolisesti erittäin palkitsevaa.
Onhan ilo nähdä kävijöiden tyytyväisyys ja kiitollisuus, kun he ovat
saaneet jotain kotiin vietäväksi. Tahdomme sulkeutua esirukouksiinne.
Rukoillaan voimia ja taivaallista viisautta tähän toimintaan!

Meillä on joka kerta uskollisia ja
taitavia vapaaehtoisia, joita ilman
työ kävisi liian raskaaksi. Iso kiitos
heille heidän hienosta työpanoksestaan ja erittäin hyvästä yhteistyöstä! Olemme jakaneet vastuita siten, että Ulla Räisänen vastaa
keittiöstä ja minulla on kokonaisvastuu toiminnasta.

”Jos veli tai sisar on vailla vaatteita
ja jokapäiväistä ravintoa ja joku teistä sanoo hänelle: ”Mene rauhassa,
lämmittele ja syö kylliksesi”, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä
on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole
tekoja, on itsessään kuollut.” Jaak.
2:15–17. 
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Kenia kutsui jälleen

I

loksemme pääsimme jälleen
vierailemaan rakkaiden nandien luona. Meillä oli nyt mahdollisuus olla kolme viikkoa matkalla.
Pian äitikin pääsi ensimmäistä kertaa Afrikkaan. Matkustaminen on
raskasta, varsinkin kun meillä oli
aika paljon tuliaisia mukana. Kaiken kukkuraksi koneen vaihtoon
Lontoossa oli vajaa tunti aikaa ja
siksi kaikki matkatavarat jäivät
sinne. Jouduimmekin yöpymään
kaksi yötä ensin Nairobissa, ennen
kuin saimme matkatavarat mukaamme. Vastassa meitä oli kaksi
piispaa ja iso auto, johon kaikki
mahduimme. Matkasimme kohti
Eldoretia.

Vastoinkäy isiä
Yllätykseksemme Eli-ystävämme
uusi talo olikin melkein samassa
vaiheessa kuin vuosi sitten. Oletimme sen olevan melkein valmis.
Majoittuminen oli hyvin vaatimatonta. Auringon laskettua ilma viileni huimasti. Emme ole koskaan
palelleet niin paljon kuin tällä matkalla. Vastoinkäymisiä oli muutenkin yllättävän paljon. Heti Elin
kotiin palatessa Tapioon iski ”noidannuoli”. Koimme sen todella
niin. Kivut olivat kovat. Kylmyyden
lisäksi emme välttyneet myöskään
vatsaongelmilta, erityisesti Pian
äiti, Elina, kärsi niistä.
Kulunut vuosi oli ollut aika vaikea,
koska Afrikassa presidentin vaalivuosi lähes pysäyttää talouden ja
muunkin kehityksen. Kymmenen
vuotta sitten, kun asuimme Eldo-
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retissa, oli myös vaalit,
jotka ovat jääneet historiaan. Väkivaltaisuudet ja tuhoaminen olivat runsasta. Muistot
tulvivat tuoreina mieleen. Rukoilimme joka
päivä Kenian rauhan
puolesta. Epävarma tilanne rajoitti hiukan
liikkumistamme, joten
emme voineet esim.
mennä
Kisumuun
Eläinpuistoon, koska
se oli rauhattominta
aluetta koko maassa.
Elinalta jäi tämä puoli Afrikkaa kokematta.
Langasin pyhäkoulutyttö halusi heti syliin. HarviEldoretissa on kuiten- naista herkkua!
kin pieni Eläintarha,
jossa kävimme. Afrikkalaista vietoinen auto, jossa on korkea maaraanvaraisuutta oli, että Elin poika
vara. Pääsimme mm. saunaan ja
antoi autonsa käyttöömme koko
saimme kokea suomalaisen 70-lumatkan ajaksi. Ja muutenkin vievun kodin tuntua. Samuel-ystäraanvaraisuus on todella eri mitvämme piti meistä hyvää huolta.
tasuhteissa kuin lännessä. ElinalSaimme kokkailla ja leipoa tutuille matka oli aikamoinen kokemus.
la välineillä. Samaan aikaan KorusKöyhyys ja ihmisten vaikeudet kossa vietettiin suurta Valmistujaisjuhkettivat.
laa, johon Tapio ja Eli osallistuivat.
Juhlapäivään oli kutsuttu alueiden piispoja, seurakuntien paimenet ja oppilaiden perheväkeä. Korun mäki oli täynnä iloisia ihmisiä.
Saimme olla kolmessa sunnuntain
Diplomin sai 27 oppilasta kolmen
kokouksessa mukana eri puolilla
vuoden opiskelun jälkeen. Toiset
nandi-aluetta sekä rukouspäivillä.
olivat opiskelleet vuoden, ja osalToisen viikon olimme liikkeellä. Enla opiskelut jatkuvat edelleen jousin kohteemme oli Korun Raamatlutauon jälkeen.
tukoulu. Tie ei ole koskaan ollut
niin huono kuin nyt. Rankat sateet
vievät tien maa-aineksen mennessään, ja jäljelle jää vain kivipelto.
Ajoimme varoen laina-autolla. OliSitten oli vuorossa nandi-alueen
si pitänyt ehdottomasti olla nelivepääpaikka, Nandihills. Elin kaiken

Kor n Raama koululla

Nandihills

Hattulan Kotikirkko

TEKSTI ja KUVAT:
Pia ja Tapio Villikka

henge
hengellisen
työn perusta on kuukausittaiset Paasto- ja rukouspäikausit
vät. SSaimme osallistua niihin, josiloitsimme suuresti.
ta iloi
Jokaisessa
tilaisuudessa,
josJokais
mukana, oli suunnilsa olimme
ol
leen seuraavanlainen järjestys. Ensin paikalliset aloittivat, ja sitten Eli
otti johdon. Elina todisti Pian tulkatessa englanniksi. Sitten oli Pian
tervehdys ja sen jälkeen Tapion
puheosuus. Eli veti lopuksi kaiken
yhteen ja johti rukouspalveluun,
jossa olimme kaikki mukana. Kokoukset olivat hiukan pidempiä,
kuin mihin olemme tottuneet Suomessa. Kenelläkään ei ollut kiire
pois. Kokouksiin tullaan aamusta
ja kirkolla vietetään melkein koko
päivä.

Kapchepchiri
Kapchepchirissä oli ensimmäisenä sunnuntaina juhlatilaisuus, jossa laskettiin merkki uudelle rukoushuonerakennukselle. Nandissa
työ menee koko ajan eteenpäin
ja uusia rukoushuoneita rakennetaan koko ajan. Tilaisuuksissa oli
ihana Hengen vapaus ja ilo. Elinan
todistukset olivat aika erilaisia kuin
mihin he olivat tottuneet. Nandikulttuuriin ei oikein sopinut, että
anoppi ja vävy istuivat vierekkäin
lavalla. Kaiken kukkuraksi vävypoika näki anopin tanssivan! Nandit osoittivat jälleen meitä vieraita kohtaan ylenpalttista rakkautta.
Saimme lahjoja laulaen ja tanssien
ojennettuina. Se sykähdyttää aina.

Tämä on A ikkaa
Elillä on Chemasessa ns. kesämökki maalla oman seurakuntansa läheisyydessä. Se oli laaksossa, joten oli kostean lämmintä.
Ennen meidän tuloamme oli ollut tosi pitkä kuiva kausi. Sitten alkoivat sateet. Ensimmäistä kertaa
jouduimme taistelemaan isoja torakoita vastaan. Onneksi niitä ei
ollut monta! Kirkonmenojen jälkeen oli myös muurahaishyökkäys. Elinalle toistimme vain sanontaa, että ”tämä on Afrikkaa”.
Viimeisen viikon olimme jälleen Eldoretissa ja saimme lopulta parin
päivän odottelun jälkeen viimeisetkin talon aukot tukittua, jotta
ei vetänyt enää niin paljon. Sitten
tuli sähköhäiriöt. Parina viimeisenä
iltana meni sähköt. Pakkaamisetkin sujuivat taskulamppujen valossa. Tapion veli, Matti ja vaimonsa
Kaarina olivat myös saapuneet Keniaan ja Matti piti Raamattupäiviä
Nandihillsillä. Eli ja Tapio osallistuivat viimeiseen päivään. Tapiolle oli
erittäin koskettavaa tavata vanhoja työtovereita, joiden kanssa oli
tehty paljon töitä entisaikaan. Paluumatkalla Matti pääsi Eldoretiin
kahville ja näki Elin uuden kodin.
Viimeisenä lauantaina olimme Eldoretin emokirkossa. Vastuunkantajia oli paikalla eri puolilta pohjoista aluetta. Hengellinen työ on
laajentunut niin isoksi, että alue
piti jakaa kahtia. Se oli ilouutinen.
Viimeisenä sunnuntaina, lähtöpäivänä, olimme Langasissa, joka sijaitsee lähellä Eldoretia. Tapio on
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aikoinaan ollut siunaamassa uuden kirkkorakennuksen, joka nytkin oli aivan täynnä.

”Oma maa mansikka,
muu maa mustikka”
Sitten pitikin pakata loput matkatavarat, ja lähdimme klo 17 Eldoretin lentokentälle. Lensimme
Nairobiin, sieltä Lontooseen ja vihdoin Helsinkiin. Kotona Hattulassa olimme seuraavana päivänä, eli
maanantaina klo 18. Kaikki lennot olivat myöhässä. Olimme väsyneitä, mutta onnellisia saavuttuamme kotiin ja päästyämme
omaan suihkuun! Sanonta ”Oma
maa mansikka, muu maa mustikka” piti jälleen paikkansa. Afrikka
jättää jokaiseen vierailijaan jälkensä. Meidän sydämissämme Afrikalle on aina ihan oma paikkansa. 

Tapio Villikka ja tulkki Chepswertassa. Tulkkaus swahilista kalenjiniksi.
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YHTEYSTIEDOT
Vilho Savolainen
040 749 9433
vilho.savolainen@nic.fi
Vuokko Nyman
044 5313 716
Arto Hasari, motoristievenkelista
044 213 1715
arto.hasari@gmail.com
Jouko Keskimaa
044 544 1391
jouko.keskimaa@gmail.com
Heimo Miettinen
040 586 4778
heimo.miettinen@kktavastia.fi
Mikko ja Marie-Laure Haakana,
15 rue Caraca,
69520 Grigny, France
+358 400 206 025 (SMS-viestit)
mhaakana@hotmail.com

Kansikuva: Jouko Keskimaa Taitto ja paino: Ilves-Paino Oy
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Janne & Ria-Mari
Kehusmaa

Avda. Benilloba 11 p3, atico
03820 Cocentaina, España
Esp. +347 22 51 08 44
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janne.kehusmaa@gmail.com

PANKKI
Viitenumerot:

Seurakunnan tili: FI74 5680 7550 0475 84
Seurakuntatyö 50157
Lähetystyö 16159

REMONTTITILI
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info@hattulankotikirkko.fi

HYVÄN TAHDON
KIRPPUTORI

045 134 0482
Avoinna: ti klo 10–17, ke–pe klo 12–17
la klo 10–14, su ja ma suljettu

Helmikuun ohjelma
SU 4.2. klo 16

Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
Pirjo Savolainen, Jouko Keskimaa
 Kotikirkon Houseband, kahvitarjoilu

TI 6.2.

Leipäkirkko
Seurakuntaväen ilta
Keskustelu- ja vuorovaikutustilaisuus
seurakunnan jäsenille ajankohtaisten
asioiden äärellä
Jaakko Kettumäki Vilho Savolainen

klo 11
klo 19

LA 10.2. klo 10–12 Kirja- ja neulekahvila Kotikirkolla
SU 11.2. klo 16

Jumalanpalvelus
Vilho Savolainen, Mirjami Keskimaa
Vilho Savolainen ja Pekka Anttila,
kahvitarjoilu

TI 13.2. klo 11
Leipäkirkko ja EU-ruokakassien jako
18.30 Yhteinen rukousilta Hämeenlinnan
Helluntaiseurakunnassa, Turuntie 12
(ei rukousiltaa Kotikirkolla)

(Huom. aika) klo

LA-SU 17.-18.2.

PYHÄN HENGEN VIIKONLOPPU
ks. erill. ilm.

TI 20.2. klo 11
Leipäkirkko
klo 18.30 ”VALITSE ELÄMÄ” Hämeenlinnan
Helluntaiseurakunnassa
MORGAN CARLSSON Mika Karola Band
(ei rukousiltaa Kotikirkolla)

PE 23.2. klo 18

Ester – askeleet tuhkimosta
prinsessaksi

SU 25.2. klo 16

Jumalanpalvelus
Tapio Villikka, Pia VillikkaTapio & Co,
kahvitarjoilu

TI 27.2. klo 18.30 Miesten ja naisten rukousilta
Naiset Kotikirkolla, miehet Keskimaalla,
Ihantalantie 14
SU 4.3. klo 16

Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
Vilho SavolainenKotikirkon Houseband,
kahvitarjoilu

PYHÄN HENGEN VIIKONLOPPU
17.-18.2. ja 20.2.
Mukana MORGAN CARLSSON, Onni Haapala,
Vilho Savolainen, Kotikirkon Houseband
& Pirkko Ruuska, Mistlight ja Mika Karola Band

Tilaisuudet:
Hattulan Kotikirkolla
la klo 12–17 PYHÄN HENGEN SEMINAARI,
la klo 18 ja su klo 16.
Hämeenlinnan Helluntaiseurakunnassa Turuntie 12
su klo 11 ja ti klo 18.30

