tiedotuslehti

JO K AIS EE N
A SS A.

N

Kotikirkon

T

AL

TT

UL

JA ET
AA

Hattulan

SYYSKUU  2015

ARMO
OUT

EEN

HA

Elämäni
muuttui s. 4

Uskomaton
ihme s. 8

Leipäkirkko kokoaa väkeä s. 14

Pääkirjoitus

K

ädessäsi oleva lehti on
Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti, joka jaetaan nyt
syyskuussa jokaiseen talouteen
Hattulassa. Haluamme tämän
lehden välityksellä tervehtiä sinua
ja toivottaa tervetulleeksi tutustumaan Hattulan Kotikirkkoon.

Lehden nimi on Armo. Se on
kristillisen uskon ehkä tärkein käsite. Sillä tarkoitetaan täydellistä
lahjaa, jonka ansioton ihminen
saa osakseen Jumalalta. Paavali
kirjoittaa armosta ytimekkäästi:
”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan
se on Jumalan lahja.” Ef.2:8

TEKSTI: Jyrki Alanko

Tässä lehdessä on muutamien
ihmisten kertomuksia siitä, mitä
tämä Jumalan armo heille merkitsee. Esillä on myös seurakuntamme toimintamuotoja sekä artikkeli
rukouksesta. Rukous on tärkeä
”kansalaisoikeus”, jota saamme
käyttää kaikissa elämämme tilanteissa ja hyvin monipuolisesti.

Muutoksia elämässä
Armoa on sekin, kun saamme
nauttia kauniista syksystä ja runsaasta sadosta. Jumalan rakkaus
ja huolenpito koskettaa jokaista.
Syksy tuo monesti myös muutoksia elämäämme ja niin kävi
minullekin. Olen siirtynyt täksi lukuvuodeksi Koulutuskuntayhtymä

Tavastialle, talotekniikan LVI asentajien ammatilliseksi ohjaajaksi.
Työni sijaisena tulee olemaan pastori Vilho Savolainen.
Hyvää, marjaisaa ja lämmintä syksyä! 

Hei! Olen 56-vuotias Vilho Savolainen. Olen ollut Pirjon kanssa naimisissa 30 vuotta. Meillä on kolme aikuista lasta ja valloittavat kolme- ja viisivuotiaat lastenlapset. Olen syntyisin Helsingistä
ja vaimoni on Hämeenlinnasta. Pastorina olen saanut palvella
seitsemää eri seurakuntaa 30 vuoden aikana. Muutimme Pirjon
kanssa Itä-Suomesta Hämeenlinnaan viime keväänä.
Palvelen Hattulan Kotikirkkoa pastori Jyrki Alangon työvapaan
aikana 1.9.2015-31.5.2016. Olen iloinen voidessani omilla lahjoillani olla mukana rakentamassa seurakuntaa.
Työnäkyni on ollut tehdä ”pyhät valmiiksi palveluksen työhön”.
Toiveeni ja rukoukseni on, että voisin olla vahvistamassa ja auttamassa jokaista uskonelämässään eteenpäin niin, että kukin löytäisi
oman paikkansa palvella Jumalaa ja hänen seurakuntaansa.
Toivon myös, että voimme yhdessä kantaa toinen toistemme
kuormia. Elämän paineiden keskellä voimme Raamatun sanan
tukemina rohkeasti katsoa tulevaisuuteen. Siitä saamme voimaa
vaikeuksienkin keskellä. 

Teitä siunaten! - Vilho Savolainen
2

Hattulan Kotikirkko

Tervetuloa Kotikirkkoon

H

attulan Kotikirkko on yksi Suomen 264 helluntaiseurakunnasta ja siihen kuuluu 113 jäsentä.
Kaikkiaan Suomen helluntaiseurakunnissa on
noin 47 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti helluntailais-karismaattiseen liikkeeseen lasketaan kuuluvan
jo yli neljännes maailman noin kahdesta miljardista
kristitystä, eli yli 500 miljoonaa ihmistä.
Karjalasta evakkona Hattulaan ja Tyrväntöön siirtyneet Vuokselan helluntaiseurakunnan jäsenet perustivat seurakunnan sodan jälkeen vuonna 1947.
Ensimmäinen rukoushuone sijaitsi Haljamintiellä ja
nykyinen Hattulan Kotikirkko rakennettiin entisestä
mitallipajasta 90-luvun puolivälissä Teollisuustielle.
Hattulan Kotikirkon seurakunta koostuu joukosta tavallisia ihmisiä, joita yhdistää usko Jeesukseen. Me olemme

saaneet kokea Jumalan rakkauden omassa elämässämme ja tahdomme olla kertomassa tätä ilosanomaa kaikille.
Haluamme kutsua sinua Jumalan yhteyteen.
Seurakuntana saamme oppia tuntemaan hänet rakastavana Isänä. Yhdessä voimme myös kantaa elämämme ilot ja murheet hänen eteensä. Haluamme
kulkea elämässä eteenpäin Jumalaan turvaten.
Tilaisuutemme ovat kaikille avoimia ja olet niihin sydämellisesti tervetullut! 

Hyvän Tahdon Kirpputori

Avoinna tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 10-14.
Kirpputorille voi lahjoittaa myyntiin
vaatteita ja kodin tavaroita.
Otamme vastaan mahdollisuuksiemme
mukaan myös hyväkuntoisia huonekaluja.
Kirpputorin tuotto käytetään
Hattulan Kotikirkon kautta tehtävään
työhön lähetyskentillä ja kotimaassa.

Kirpputorin laajennuksen avajaisia vietetään
lauantaina 12.9. klo 10-14.
Kahvi- ja makkaratarjoilu!

Hyvän Tahdon
KIRPPUTORI
Teollisuustie 6 | 13720 Parola
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Elämäni muuttui

TEKSTI ja KUVAT: Riikka Pelkonen

R

eilu parikymppisenä nuorena asuin aviopuolisoni kanssa pääkaupunkiseudulla. Opiskelin Helsingin
yliopistossa ruotsin kieltä tarkoituksenani valmistua lapsuuteni
unelma-ammattiin opettajaksi.
Kotoisin olen Hämeenlinnasta.

Haaveet kaatuu
Vuoden 2005 elokuussa opiskeluni olivat tauolla äitiyslomani takia.
Olimme muuttaneet Hämeenlinnaan, jotta asuisimme lähempänä
isovanhempia. Esikoisemme oli
tuolloin 1v 4kk ikäinen, ja odotimme toista lastamme syntyväksi
marraskuussa. Tarkoituksenani oli
jatkaa opintoja toisen lapsemme
syntymän jälkeen.
Eräänä aamuna mieheni ilmoitti
yllättäen, että hän haluaa erota.
Vielä samana päivänä hän pakkasi vaatteensa ja lähti. Myöhemmin
selvisi, että hänellä oli toinen nainen. Jäin yksin kotiin 1-vuotiaan
poikamme ja ison mahani kanssa.
Olin täysin shokissa. En voinut
uskoa, että tämä tapahtui minulle. Tuntui kuin matto olisi vedetty
jalkojeni alta. Olin kotiäitinä, viimeisilläni raskaana, ilman koulutusta, ilman tuloja. Lisäksi unelma
ehjästä perheestä vietiin minulta
pois. Olin yksin. Onnellinen odotus vaihtui kyyneliin ja olin täysin
lohduton. Onneksi apuna olivat
sukulaiset ja ystävät.
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Pohjalla
Toinen poikamme syntyi marraskuussa. Häpeä oli valtava. Häpesin
itseäni, omaa kohtaloani, yksinhuoltajuuttani. Tunsin olevani täysin epäonnistunut äitinä, vaimona
ja naisena. Olihan minut vaihdettu
toiseen. En käynyt lasteni kanssa
edes leikkipuistossa, sillä tuntui
kuin otsassani olisi hehkulampun
tavoin loistanut teksti ”hylätty”.
Eräänä päivänä olin siinä pisteessä, että en jaksanut, enkä halunHattulan Kotikirkko

nut enää edes elää. En jaksanut
hymyillä edes omalle vauvalleni.
Näin edessäni vain pimeää ja
kaikki toivo oli mennyt. Onneksi
ystäväni toimittivat minut tuolloin
hoitoon, ja sainkin apua vaikeaan
masennukseen.

Pimeydestä valoon
Elämä jatkoi kulkuaan, selvisin
kuin selvisinkin eteenpäin. Eräänä
päivänä elämässäni tapahtui kuitenkin käänne, jollaista en osan-

nut odottaa villeimmissä unelmissanikaan. Olin aiemmin junassa
keskustellut erään vanhemman
miehen kanssa elämänkohtaloistamme. Miehen puheista kävi ilmi,
että hän oli uskovainen. Keskustelun aikana ymmärsin, että hänellä
oli jotakin sellaista, mitä minulla
ei ollut, mutta mitä tarvitsin. Sain
käsiini jostakin erään hengellisen
kirjan. Ahmin kirjaa lasten nukkuessa päiväunia ja leikkiessä
hiekkalaatikolla. Kirjan lopussa
oli rukous, jonka sitten rukoilin.
Pyysin rukouksen avulla Jeesusta
tulemaan elämääni ja sydämeeni.
Kirja vakuutti, että nyt olin ”uskossa”.
Vaikka maanjäristyksiä tai salamointia ei näkynytkään, huomasin
joidenkin päivien kuluttua, että
elämääni oli tullut toivo. Kaikki oli
valoisampaa. Väritkin näyttivät jo-

tenkin kirkkaammilta. Nyt minulla
oli joku, johon turvata.

Jumalan lupaukset
toteutuvat
Eräänä päivänä itkin Jumalan
edessä suruani ja yksinäisyyttäni, ja kuulin sanat ”Jesaja 54”.
Epäröiden avasin Raamattuni siitä kohdasta, mutta sainkin lukea
Jumalan ihmeelliset lupaukset
elämääni: ”Älä pelkää, sillä sinä
et joudu häpeään. Älä ole häpeissäsi, sillä sinä et tule pettymään.
Nuoruutesi häpeän sinä unohdat,
leskeytesi häväistystä et enää
muista, sillä hän, joka sinut teki,
on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä. --- Sillä niin
kuin hylätyn, syvästi murheellisen
vaimon on Herra sinut kutsunut
– nuoruusajan vaimon, jota on

halveksittu – sanoo sinun Jumalasi.” Jumala puhui minulle aivan
suoraan. Hän näki ja tiesi tilanteeni, ja hänellä oli suunnitelma
elämälleni.
Jumala on todella toteuttanut lupauksensa. Hän muutti elämäni!
Olen valmistunut kieltenopettajaksi ja nykyään perheeseemme
kuuluu myös uusi aviomies sekä
4-vuotias tyttäremme. Taivaan
Isän rakkaus on niin ihmeellistä ja
parantavaa. Enää en häpeä itseäni enkä menneisyyttäni. Häpeä on
pyyhitty pois. Enää en koe olevani
mitätön, arvoton ja hylätty. Olen
Isän silmissä arvokas ja kaunis,
täydellisesti hyväksytty Jeesuksen
tähden. Tiedän, että elämäni on
hänen käsissään. Ei ole olemassa
niin vaikeaa tilannetta, niin synkkää paikkaa tai syvää kuilua, etteikö Jumalan käsi sinne yltäisi. 

Riikka ja Alma Pelkonen
Armo
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Rukouksen voima

P

aavali kirjoittaa Timoteukselle ”Kehotan siis ennen
kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta.” 1.Tim.2:1

Rukouksen lajit
Rukous voi olla pyyntöä, kiitosta,
esirukousta tai ylistystä. Rukouksessa voi toki olla näitä kaikkia
elementtejä, ainakin kiitos kuuluu
rukoukseemme aina. Vanhassa
testamentissa rukous ymmärrettiin
myös uhriksi: ”Kääntykää Herran
puoleen, huulillanne vilpittömät
sanat, sanokaa Hänelle: anna
kaikki meidän syntimme anteeksi
ja ota vastaan paras lahjamme:
me tuomme Sinulle uhriksi rukouksemme, huultemme hedelmän”
Hoos.14:3

Kiitos ja pyyntö
Jeesuksen nimessä
Usein tulemme Isän eteen omien
asioidemme kanssa. Lapsen lailla
saamme luottaa, että Jumala tietää
tarpeemme ja viisautensa mukaan
vastaa meille. Paavali lupaa, ettei
meidän tarvitse olla huolissamme,
vaan jo rukoillessa voimme kiittää.
Jumala tietää rukousaiheemme jo
ennen kuin ne esitämme: ”Kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen
ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan
tietoon.” Fil.4:6. ”Mitä ikinä anotte Isältä minun nimessäni, sen hän
antaa teille…Anokaa, niin te saatte, että ilonne olisi täydellinen.”
Joh.16:23-24 Jeesus antoi meille
mahdollisuuden myös ns. sopimusrukoukseen. ”Jos kaksi teistä
maan päällä sopii keskenään mistä
asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun Isältäni,
joka on taivaissa. Sillä missä kaksi
tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” Matt.18:19-20

Esirukous
Esirukous on tärkeä rukouksen
muoto. Esirukouksessa rukoilemme toisten ihmisten puolesta. Se
auttaa meitä pois minäkeskeisyydestämme. Jeesus rukoili opetuslastensa, esimerkiksi Pietarin
puolesta (Luuk.22:32), ja yhtälailla ristiinnaulitsijoidensa puolesta
(Luuk.23:34). Mekin voimme rukoilla niin ystäviemme kuin vastustajiemmekin puolesta. Esirukous
tuo siunausta myös rukoilijalle
itselleen. Jumala käänsi Jobin kohtalon, kun Job rukoili häntä syyttävien ystäviensä puolesta (Job
42:10). Jeesus jatkaa esirukoustehtäväänsä tälläkin hetkellä Isän
oikealla puolella (Room.8:34).
Meidän on tärkeää rukoilla kestävästi koskaan lannistumatta.
(Luuk.18:1-8)

TEKSTI: Kirsi Miettinen KUVA: Eija Pitkänen

Ylistys ja palvonta
Ylistys on Jumalan kunnioittamista
siitä, mitä hän on itsessään. Se ei
ole pyyntö jonkin saamiseksi tai
kiitos saadun johdosta. Usein koko
seurakunta voi yhtyä ylistämään
yhdessä Jumalaa. Palvonta on
rakkauden ilmaisu kaikkivaltiaan
Jumalan edessä. ”Ylistetty olkoon
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella
hengellisellä siunauksella Kristuksessa.” Ef.1:3

Huuto vai huokaus?
Miten pitäisi rukoilla, jotta Jumala
kuulee? Äänen voimakkuudella ei
ole vaikutusta. Hän kyllä kuulee
kaikki rukoukset. Aina ei rukoukselle löydy sanoja. Silloin on hyvä
muistaa Raamatun sana: ”Myös
Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta
Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin.”
Room. 8:26

Polvirukous ja
oikea asenne
Rukouksen tulee tapahtua Hengessä ja totuudessa (Joh.4:24).
Kristityillä rukous ei ole kiinni
rukouspaikasta tai -suunnasta.
Meidän sydämemme on oikea
rukouspaikka. Joskus tuntuu hyvältä ylistää kädet kohotettuna,
toisinaan tuntuu, että on syytä
rukoilla polvillaan. Usein laitamme
kädet ristiin, kun rukoilemme. Rukoukseen voi liittää myös paaston.
Raamattu kehottaa meitä aina
olemaan rukouksen hengessä.
”Tehkää tämä kaikki alituisessa
rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki Hengessä. Sen
vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien
puolesta.” Ef.6:18

Isä meidän -rukous
Jeesus opetti meille Isä meidän –
rukouksen (Matt. 6:9-13). Siinä
pyydämme syntejämme anteeksi,
Jumalaa täyttämään jokapäiväiset tarpeemme ja ylistämme häntä ”Tapahtukoon Sinun tahtosi”
ilmaisee, että rukoilijan tahto on
alistettu Jumalan hyvään tahtoon.
Rukous on meidän ”kansalaisoikeutemme”, jota saamme iloiten
käyttää. Seuraavalla sivulla on
mielenkiintoinen esimerkki rukouksen voimasta. 

Uskomaton ihme

A

lkaessamme odottaa esikoistamme Eeliä elokuussa 2014 asuimme vielä
Lapissa Ylläsjärvellä, jonne olimme muuttaneet vuotta aikaisemmin työn ja harrastusten perässä.
Raskauden ollessa seitsemännellä
kuukaudella, muutimme takaisin
Hattulaan, jossa suku ja ystävät asuvat.

viikoittain Helsingissä kontrolleissa. Synnytyspaikaksi varmistui
Helsingin Naistenklinikka, jossa
päätettiin, että vauvalle syntymän
jälkeen aloitettaisiin välittömästi
sydäntä avaava lääkitys ja hänet
siirrettäisiin teho-osastolle ja sieltä tarkkailuun.

Sivuääniä
Raskaus oli sujunut
täysin mutkattomasti siihen asti, kunnes
toisella neuvolakäynkäynnillä sikiön sydäsydämestä rutiini toi menpiteessä
kuuluikin sivuääniä.
Lähdimme siltä istumalta KHKS:n äitipolille
sydämen
ultraan, jossa rytmihäiriöt ja sydämen
rakenteellinen häiriö
Eeli, Taneli ja Elise Oikari.
todettiin ultraäänellä. Muutaman päiRukous kantaa
vän päästä jatkoimme TAYS:n sikiöntutkimusosastolle, jossa neljä
Kaiken tämän keskellä laaja iherikoislääkäriä tutkivat useamman
misten joukko alkoi rukoilla laptunnin ultralla vauvan sydäntä
semme puolesta. Epävarman
ja varmistuivat rakennepoikkeaodotuksen keskellä saimme kokea
vuuksista. Saimme lähetteen
yliluonnollista rauhaa. Tutut ja
edelleen HUS:n sydäntutkimustuntemattomat rukoilivat useilaitokselle, jossa lastenkardiologi
den viikkojen ajan ja myös sinä
ultrasi jälleen tehden löydöksen
perjantaiyönä, jona synnytys tasydämen laajentuneesta eteisestä
pahtui, olivat ihmiset heränneet
ja diagnoosiepäilyn aortan ahtaurukoilemaan. Synnytystä seuraamasta. Tämän jälkeen kävimme
8
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TEKSTI: Elise Oikari

vana päivänä Eeli oli Lastenklinikan teho-osastolla, jossa sydän
ultrattiin. Sen seurauksena avaava
lääkitys päätettiin lopettaa, koska
rakennepoikkeavuutta ei havaittu
aortan ahtauman osalta. Seuraavana päivänä sydän ultrattiin vielä
uudestaan, jossa todettiin sydämen olevan täysin
terve myös muiden
rakenteiden osalta.
Edes myöhemmille
kontrollikäynneille
ei ilmennyt tarvetta.
Tämän seurauksena
Eeli pääsi sydänosastolta pois tavalliselle
synnytysvuodeosastolle ja maanantaina
lähdimme kotiin.

Totta se on!
Perheessämme tapahtui valtava Jumalan ihme ja lukuisat
rukoilijat saivat todistaa
rukouksen
voiman. Ihmeet ovat
siis totta tänäkin päivänä! Kuitenkaan ilman esirukouksia ja
luottamusta Jumalan sanan lupauksiin emme olisi selviytyneet
säilyttämään sydämessämme sitä
rauhaa, jota saimme kokea.
Tänä päivänä Eeli on iloinen ja
rauhallinen poika, joka olemassaolollaan joka päivä muistuttaa
Jumalan ihanasta huolenpidosta
ja rukouksen voimasta. 

Lapsityö Kotikirkossa

S

unnuntaina 6.9. alkaa Hattulan Kotikirkolla pyhäkoulun syyskausi. Pyhäkoulu
kokoontuu toisen kerroksen pyhäkoulutilassa klo 16.30–17.30.
Pyhäkoululaiset voivat osallistua
vanhempiensa kanssa klo 16 alkaen yhteiseen jumalanpalvelukseen tai tulla pyhäkouluun suoraan sen alkaessa. Pyhäkoulussa
4-12 -vuotiaat tutustuvat Jeesuksen ja muiden Raamatun henkilöiden elämään sekä opetuksiin.
Siellä myös lauletaan, rukoillaan,
leikitään ja askarrellaan.

nauttien heräävästä luonnosta,
pihapeleistä ja hyvästä opetuksesta. Tätä perinnettä jatketaan
ensi keväänä!

Lapsityön koulutus

Kesäisin Kotikirkon lapsia ja aikuisia on ollut mukana Takajärven
lastenleirillä, jota on pidetty yhdessä Hämeenlinnan Helluntaiseurakunnan kanssa. Tämän vuoden teemana oli Sankari Daavid.
Koleasta kelistä huolimatta leirillä
viihtyivät sekä lapset että aikuiset.

Aikuisia ja nuoria kutsutaan mukaan Kotikirkon lapsityöhön sekä
meillä että lähiseurakunnissa järjestettäviin lapsityön koulutuksiin.
Kotikirkolla 26.9. klo 9.30–14.00
Helena Vähäkankaan opetuksen aiheena on Raamatunkertomuksen opettaminen. 

TEKSTI: Kati Kortelainen
ja Saija Alanko

Ilmoittautumiset: info@hattulankotikirkko.fi

Tule mukaan
Vanhemmat voivat osallistua Kotikirkon tilaisuuksiin pienten lastensa kanssa yläkerran leikkitilassa, josta on näkö- ja kuuloyhteys
alakerran saliin. Siellä on monenmoista leikkivälinettä ja myös wctilat. Yläkerran parvella on kirjahylly, josta voi käydä hakemassa
lapsille luettavaa ja katseltavaa
tilaisuuden ajaksi.

Perhejumis
Kerran syys- ja kevätkaudella on
Kotikirkossa järjestetty Perhejumis, johon kutsutaan kaiken ikäisiä vauvasta vaariin. Ohjelmassa
on ollut erilaisia toimintarasteja
ja näytelmällä havainnollistettu
opetus.
Viime keväänä vietimme mukavan Perhepäivän Lepaanrannassa
Armo
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MIES

TEKSTI: Kirsti Miettinen KUVAT: Lauri Miettinen

monessa mukana

sä kanssa lähdössä elokuviin, kun
naapurin nuoret pyysivät hengelliseen kokoukseen Siilinjärvelle. --Ehtisihän sitä elokuviin
myöhemminkin,
päätti
my
Heimo, ja lähti elämänsä
H
eensimmäiseen hengelliseen tilaisuuteen. Puheet koskettivat ja sinä
iltana Heimo pyysi Jeessusta antamaan synnit
aanteeksi ja niin hän sai
kokea olevansa puhdas ja
ko
viaton kuin lapsi. Siitä alkoi
viato
suunta elämässä. Nyt tuuusi su
levaisuuden suunnitelmiin saattoi
levaisuud
Jumalan johdatusta.
pyytää Jum

Tie Ha
Hattulaan

H

eimo Miettinen syntyi Nilsiässä, Pohjois-Savossa yli
50 v. sitten maanviljelijäperheen kolmantena poikana. Isän
kasvatusmetodi oli ”poijjat pellon
tekkoon!” eli työnteko oli elämän
tärkein sisältö. Ylioppilaaksi päästyään Heimo päätti, että nyt opiskelu riittää ja lähtikin armeijan jälkeen rauhanturvaajaksi Lähi-Itään.
Sieltä hän palasi kotikonnuille
tulevaisuutta miettimään. Näytti
siltä, että kotitilan jatkaminen menisi vanhimmalle veljelle, joten oli
syytä etsiä muita vaihtoehtoja.

Uusi suunta
Joulun jälkeen v. 1983 viattomien
lasten päivänä Heimo oli ystävien10

Heimo sai vahvistusta ajatukselle,
että hänen tulisi muuttaa Hämeeseen. Tie kulki Hattulaan maatilalle töihin. Parolasta löytyi myös
seurakunta, josta tuli Heimon
hengellinen koti. Töitä tehdessä
opiskeluhalukin alkoi heräillä. Hän
mietti, ettei ainakaan kaupallista
tai teknistä alaa opiskele. Kuinka
ollakaan, Jumala kuitenkin tiesi
paremmin ja johdatti juuri näille
aloille. Tutkintoja alkoi kertyä ja
lähipiiri totesikin Heimon olevan
lähes opiskeluriippuvainen. Heimo
on nyt diplomi-insinööri ja toimii
opettajana/lehtorina
Tavastian
ammattiopistossa.
Seurakunnan piiristä löytyi aikaHattulan Kotikirkko

naan puoliso ja sen yhteydessä
myös lapset ovat kasvaneet. Hattulan Kotikirkolla Heimo sanoo
olevansa sekatyöläinen, ja hän
onkin ollut vuosien saatossa monenlaisessa toiminnassa mukana.
Tällä hetkellä lähetystyö on lähellä
sydäntä ja perheenä Miettiset ovat
vuosien ajan tehneet vierailuja
lähettien luo ympäri maailmaa ja
pitäneet huolta lähettien tarpeista
kotimaanjaksoilla.

Valtuutettu
”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, mihin minä olen teidät
siirtänyt”, sanotaan Raamatussa (Jer. 29:7.). Heimo mietti, että
yhteisten asioiden hoito on myös
kristittyjen tehtävä ja päätti kokeilla kannatustaan kuntavaaleissa.
Kuntalaisten äänet siivittivätkin
hänet valtuustopaikkaan. Niinpä
hän puurtaa nyt paitsi valtuutettuna myös sivistyslautakunnan
puheenjohtajana.
Silloin, kun aikaa kaikelta arkiselta touhulta jää, parasta virkistystä
on veneily nuoruuden maisemissa
Vuotjärven aalloilla Nilsiässä tai
metsätöiden tekeminen Niittypalstalla Alajärven rannalla.
- Elämäni tärkeimmän päätöksen
tein Siilinjärven rukoushuoneella.
Herra on siunannut ja johdattanut,
sanoo Heimo. 

Askeleet Jumalan luokse
JUMALA HALUAA OLLA YHTEYDESSÄ SINUUN

1

Jumala on olemassa, hän on
todellinen ja rakastaa sinua
äärettömän paljon.
Jumala on todellinen – Hän haluaa olla
yhteydessä sinuun jokapäiväisessä elämässäsi.
Hän rakastaa jokaista luomaansa ihmistä eikä
halua olla erossa kenestäkään.

3

Jeesus tuli sovittamaan syntimme,
että voisimme olla yhteydessä
Häneen.
Jumala lähetti ainoan poikansa Jeesuksen
kuolemaan syntiemme vuoksi ja sovittamaan
ne, että me voisimme saada synnit anteeksi ja
päästä takaisin Jumalan yhteyteen.

2

Olemme tehneet syntiä ja se
pitää meidät erossa Jumalasta.
Jokainen meistä on tehnyt vääriä asioita
elämässä, ja sitä kutsutaan synniksi.
Synti rikkoo meidän yhteytemme
rakastavaan Jumalaan ja siksi olemme
erossa Jumalasta.

4

Meidän tulee vastaanottaa
Jeesuksen sovitustyö elämäämme.
Voidaksemme saada syntimme anteeksi
meidän tulee vastaanottaa Jeesus
elämämme hallitsijaksi ja ottaa vastaan
Hänen tarjoamansa sovitus.

Haluatko vastaanottaa Jeesuksen elämääsi??

Seurakuntamme lähetystyö

K

Lähetystyö on
monimuotoista

elissa on oltu vapaaehtoistyössä
ja myös Euroopan eri kohteissa.
Aasiassa on osallistuttu lähetysmatkoille, jotka ovat suuntautuneet mm. Nepaliin, Sri Lankalle,
Malesiaan ja Indonesiaan. Tänä
syksynäkin yksi seurakuntalainen
suuntaa Kongoon syyskuun ajaksi hammaslääkäritiimin mukana
ja muutamia seurakuntalaisia on
lähdössä lähetysmatkalle, joka
suuntautuu Indonesiaan Sulawesi-saarelle.

Olemme mukana lähetystyössä
monin eri tavoin. Kokoaikaisten
lähettien lisäksi monet seurakunnan jäsenet ovat osallistuneet eri
puolille maailmaa suuntautuneille
lähetysmatkoille mm. Keniaan,
Tansaniaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Myös VäliAmerikassa Haitissa on ollut yksi
jäsenistämme avustustyössä, Isra-

Seurakunta saa syyskuussa vieraaksi laajaa orpokotityötä Intiassa johtavan piispa Jacob Marinerin. Tilaisuudessa on mukana
kristillinen moottoripyöräkerho
Gospel Riders joka on kerännyt
varoja moottoripyörän hankintaan
intialaiselle pastorille. Vieraita on
ollut myös Keniasta ja Kongosta
sekä Malesiasta indonesialainen

otikirkko haluaa olla aktiivinen ja osallistuva toimija
myös lähetystyössä. Työ
perustuu Jeesuksen antamaan
lähetyskäskyyn: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa
evankeliumia kaikille luoduille.”
(Matt16:15). Lähetystyö ei ole
vain julistamista vaan ihmisen kokonaisvaltaista auttamista.

Ulla ja Sami Hatava ovat valmistautumassa
uusiin haasteisiin.
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pastori Christopher Bukit. Vierailut puolin ja toisin virkistävät ja
innostavat!

Kokoaikainen
lähetystyö
Kotikirkko oli muutaman muun
seurakunnan kanssa kannattamassa Laura ja Voitto Mäkisen lähetystyötä Malesiassa ja
Indonesiassa. Mäkisen perhe asui
Kaakkois-Aasiassa lähes 10 vuotta. Tällä hetkellä he ovat kotimaan
jaksolla.
Nyt toimimme Sami ja Ulla Hatavan
lähettäjäseurakuntana
yhteistyössä Fida Internationalin
kanssa
(helluntaiseurakuntien
lähetysjärjestö). Tähän asti he
ovat työskennelleet Länsi-Kiinan
uiguurialueilla mm. kyläterveyshankkeiden parissa ja koordi-

Voitto, Laura ja Hanna Mäkinen tulojuhlassaan 22.2.

Hattulan Kotikirkko

TEKSTI: Mirjami Keskimaa

KUVAT: Jyrki Alanko, Sami ja Ulla Hatava

noimassa muitakin hankkeita
Etelä-Aasiassa. Nyt Ulla ja Sami
ovat aloittamassa työtä PohjoisKoreassa. Fida-lähetysjärjestö on
saanut toimintaansa osittaista
tukea sekä Suomen ulkoministeriöltä että EU-komissiolta. Tukien
leikkaaminen Suomen talousvaikeuksien takia merkitsee vääjäämättä myös budjettileikkauksia
lähetystyön hankkeiden osalta.

Kohti uusia
haasteita
Syyskuussa Hatavat lähtevät Pohjois-Koreaan kartoitusmatkalle,
jonka pohjalta tehdään suunnitelmat vuosille 2017-2019. Ulla
käy syyskuussa Kiinassa käynnissä olevan hankkeen puitteissa ja molemmat ovat sitten 24.31.10.2015 Fidan suomalaisten
Aasia-päivillä Thaimaassa. Näillä
päivillä kouluttaudutaan yhdessä muiden suomalaisten kanssa
ja tehdään hankesuunnittelua.
Marraskuussa Ulla on jälleen
Kiinassa ja Sami Etelä-Aasiassa
huolehtimassa jo aloitettujen
hankkeiden loppuun saattamisesta ja budjettileikkausten tuomista
järjestelyistä. Joulukuun Ulla ja
Sami viettävät Australiassa hyvin
ansaitsemallaan lomalla ja vuoden 2016 alusta heidän olisi sitten tarkoitus aloittaa työ PohjoisKoreassa.
Maailmassa on katastrofeja, joissa avunantajia on vain muutama.

Pohjoiskorealainen kylätie

-Pohjois-Korean tilanne on yksi
näistä, ja olemme Fidana erityisen kiitollisia, että voimme auttaa siellä, toteaa Samin edeltäjä,
Suomeen palannut Yle TV1 Päivän
kasvo –ohjelmassakin haastateltu
Eero Horstia.

Pohjois-Korean
perunahanke
Pohjois-Korean kansa kärsii ruokapulasta. Aliravitsemus vaikuttaa arviolta joka neljänteen alle
viisivuotiaaseen lapseen. Fida on
toimittanut hätäapuna ruokaa,
mutta tärkeämpää on löytää ruokapulaan kestävä ratkaisu. Fida
kouluttaa viljelijöitä virusvapaan
siemenperunan tuotantoon, oikeanlaisiin viljelymenetelmiin sekä
varustaa tilat asiallisilla perunavarastoilla. Perunahanke on parantanut tuhansien ihmisten ruokatilannetta ja hyvinvointia. Ihmisillä
on paremmin syötävää vuotuisen
nälkäjakson aikana, koska peArmo

•
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runasadot ovat parantuneet. Lisäksi varastointia parantamalla
on onnistuttu pääsemään eroon
satojen kilojen hävikistä.
Ruokapulan lisäksi PohjoisKorean syrjäisellä maaseudulla
on myös erityisen vaikea terveystilanne huonon hygienian ja
infrastruktuurin sekä vähäisen
terveystiedon vuoksi. Näihin asioihin myös Fida ja samalla seurakuntamme haluaa olla vaikuttamassa. Pohjois-Koreassa Samin
vastuulla tuleekin näillä näkymin
olemaan ”Silta yli nälkäkuilun –
yhteisökeskeinen perunahanke”.
Sami toimii tämän EU-ruokaturvahankkeen koordinaattorina sekä
Fida Internationalin edustajana.
Ulla puolestaan tulee toimimaan
”Maaseudun terveyshankkeen”
koordinaattorina.
Toivotamme Ullalle ja Samille runsasta Jumalan siunausta ja johdatusta tuleviin haasteisiin! 
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Leipäkirkko

T

iistaiaamuisin puoli yhdentoista maissa alkaa käydä
kuhina Kotikirkon pihalla.
Ihmisiä saapuu autoilla, pyörillä ja
jalkaisin. Joku saapuu paikalle ensimmäistä kertaa hieman arkaillen,
toinen huikkaa iloisesti tervehdyksen muille jo tutuiksi tulleille vieraille. Pian on alkamassa Leipäkirkko, jonka yhteydessä jaetaan
ylijäämäelintarvikkeita
kaikille
halukkaille.

Kokkina Matias Pitkänen

Kotikirkon sisällä touhua on riittänyt jo aamusta saakka, kun vapaaehtoiset ovat tulleet Kotikirkon
diakoniatyöstä vastaavan Kyllikki
Arponevan johdolla lajittelemaan jaettavia elintarvikkeita,
pussittamaan leipomotavaraa ja
järjestämään salia vieraille sopi-

Keittiö- ja ruuanjakelutiimi valmiina palvelukseen.
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Hattulan Kotikirkko

TEKSTI: Riikka Pelkonen
KUVAT: Jyrki Alanko

vaan kuntoon. Leipäkirkko alkaa
kahvitarjoilulla. Joka kuun viimeisenä tiistaina tarjolla on myös
lounas. Keittiönväki onnistuu aina
yllättämään vieraat maukkailla
herkuillaan.
Vieraat istuvat pöydissä ja iloinen
puheensorina täyttää salin. Pienen hartaushetken jälkeen jaetaan
vuoronumerot. Jokaisella on oma
taktiikkansa nosta lappu, ja jokainen toivoo tietenkin onnettaren
suovan mahdollisimman pienen
numeron.
Ruokakassit täyttyvät leivästä, lihasta, leikkeleistä, maitotuotteista
ja leivonnaisista. -Kiitos! Nähdään
ensi viikolla! joku huutaa ovelta.
Toinen päättää istua vielä hetken
ja nauttia toisen kupin kahvia. Kun
viimeinenkin vieras on lähtenyt,
voidaan jälleen todeta, että ruokaa riitti kaikille ja jokainen sai
jotakin mieleistäänkin.
Leipäkirkko on tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Se on konkreettinen tapa osoittaa lähimmäisen rakkautta ja pitää Raamatun
sanan mukaisesti huolta toinen
toisestamme. Sanoma Jumalasta,
joka välittää ja auttaa, tulee lähelle ihmistä, kun saamme olla Jumalan käsinä ja jalkoina tekemässä
hänen työtään. Tulevana syksynä
toiminta laajenee entisestään, kun
Hattulan Kotikirkko ja Hattulan
luterilainen seurakunta aloittavat
yhdessä EU-ruokakassien jaon. 

SU 6.9.

klo 16
klo 16:30
klo 18:30

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Vilho ja Pirjo Savolaisen tulojuhla
Pyhäkoulu
TI 8.9.
Miesten- ja naistenilta kodeissa
kts. paikka Kaupunkiuutisten ilmoituksesta
TO 10.8. klo 18
Lähetysilta, Jacob Mariner Intiasta ja
Gospel Riders-moottoripyöräkerho
LA 12.9. klo 10-14
Koko perheen tapahtumapäivä Kotikirkolla
SU 13.9. klo 16
Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Vilho Savolainen ja Jyrki Alanko
klo 16:30
Pyhäkoulu
TI 15.9. klo 18
Kuoroharjoitus
klo 19
Sanan ja Rukouksen ilta, Seppo Kortelainen
TO 17.9. klo 18
Mediatyö palaveri
klo 19
Hallituksen kokous
SU 20.9. klo 16
Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jouko Keskimaa
klo 16:30
Pyhäkoulu
TI 22.9. klo 19
Seurakunnan asiakokous
LA 26.9. klo 9:30-14:00 Lapsityön koulutus, Helena Vähäkangas
SU 27.9. klo 16
Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Eino Sirkiä ja Nostalgiset
klo 16:30
Pyhäkoulu
TI 29.9. klo 18
Kuoroharjoitus
klo 19
Sanan ja Rukouksen ilta, Pertti Pitkänen
LA 3.10. klo 10-15
Naisten tapahtuma, Salme Blomsted ja Ida Elina
SU 4.10. klo 16
Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Vilho Savolainen
klo 16:30
Pyhäkoulu

Hattulan Kotikirkolla
to 10.9.2015 klo 18
Gospel Riders
-lähetysilta.
Jacob Mariner Intiasta tulee kertomaan työstään:
slummilapset, orpolapset, lesket,
Jeesus-kaivot, lähetystyö ja Hope to India.
Viime vuonna kerätyllä rahalla saimme
Intian pastorille moottoripyörän.
Armo

•
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MAHDOLLISUUS
MUUTOKSEEN

ELENIA AREENALLA
Härkätie 17 B, Hämeenlinna

La 24.10.2015
16-22
MUKANA
Mikaveli, Ritva Oksanen, Ilkka Puhakka,
Kari Peitsamo, Arto Myllärinen ja seurakuntien
yhdistetty kuoro

Koko perheen

toimintapäivä LA 12.9.
klo 10-14 Hattulan Kotikirkolla
Kirpputorin laajennuksen avajaiset, makkaragrilli
ja kahvio. Autonpesua ja ulkopelejä säävarauksella.

Aikuisille ja lapsille suunnatun
BARBINÄYTTELYN ESITYKSET klo 11 ja 13.
Näyttelyssä on kaikkiaan n. 300 barbinukkea,
jotka ovat puettu Raamatun henkilöiksi.

VAPAA PÄÄSY. TERVETULOA

HATTULAN KOTIKIRKKO
TTeollisuustie 6, 13720 Parola | www.hattulankotikirkko.fi | info@hattulankotikirkko.fi
Päätoimittaja: Jyrki Alanko
Painopaikka:
Ilves-Paino Oy

Säännölliset tilaisuudet:
TIISTAISIN
SUNNUNTAISIN

klo 11 Leipäkirkko, klo 19 Sanan ja Rukouksen ilta
klo 16 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, klo 16.30 Pyhäkoulu

