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Pääkirjoitus

Pääsiäisen ilosanoma!
Palmusunnuntaina Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin. Ne
jotka toivottivat hänet tervetulleeksi riemuitsivat ja huusivat
Hoosianna, joka merkitsee ”Herra auta, pelasta”. Oli myös
niitä, jotka eivät ollenkaan pitäneet kuulemastaan ja kielsivät
huutamasta. Mutta mitä Jeesus vastasi heille? ”Jos nämä
olisivat vaiti niin kivet huutaisivat!” Meidän tehtävämme on
kertoa, jopa huutaa tälle maailmalle, kuka Jeesus on.
Johanneksen evankeliumissa todetaan,
että hän tuli omiensa tykö, mutta he
eivät ottaneet häntä vastaan, murheellista. Jeesus sanoi katsellessaan Jerusalemia, että hän olisi tahtonut koota heidät siipiensä alle turvaan kuin kanaemo
poikasensa, mutta he eivät tahtoneet.
Kuitenkin kaikille, jotka ottavat hänet
vastaan, hän antaa voiman ja oikeuden
tulla Jumalan lapseksi. Hoosianna! Ei ole
parempaa turvapaikkaa, kuin olla hänen
omanansa.

Jeesus rukoili Jumalan tahdon tapahtumista. Siihen hän meitäkin rohkaisee.

Kiirastorstaina, pääsiäisaterialla Jeesus
asetti ehtoollisen, tuon siunatun ja ihmeellisen aterian. ”Hän otti leivän, kiitti,
mursi ja antoi heille ja sanoi: `Tämä on
minun ruumiini, joka teidän edestänne
annetaan. Tehkää se minun muistokseni.` Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: `Tämä malja on uusi liitto
minun veressäni, joka teidän edestänne
vuodatetaan.`” Luuk.22:19,20 Ehtoollinen on sekä liittoateria että yhteysateria.

Pääsiäispäivän aamulla Jeesus nousi
kuolleista. Epäilevä Tuomas totesi:
”Minun Herrani ja minun Jumalani”.
Kieltäjä Pietari sai tunnustaa Herralle:
”Sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet
minulle rakas” Me saamme iloita ja riemuita tästä suuresta pelastuksesta, jonka hän on meille hankkinut. Saamme
julistaa evankeliumin ilosanomaa kaikkialla ja kaikin tavoin. Hän elää ja on meidän kanssamme!

Kiirastorstai oli myös voimakkaan rukouksen päivä. Getsemanen puutarhassa

Pitkäperjantaina Jeesus kuoli meidän
puolestamme Golgatan keskimmäisellä
ristillä. Siellä Jeesus rukoili ristiinnaulitsijoidensa puolesta: ”Isä, anna heille anteeksi…” Ryöväri sai siellä armon, kun
hän kuuli: ”Tänään saat olla minun kanssani paratiisissa”. Lopulta kuului huuto:
”Se on täytetty!” Meidän syntimme on
sovitettu.

Kiitollisin mielin
Jyrki

Mahdollisuus Muutokseen
Lauantaina 15. maaliskuuta lähdimme
kuuden henkilön joukolla kohti Lahtea
suuntana Joutjärven kirkko ja siellä mediatyön koulutustapahtuma. Koulutukseen osallistui noin 30 henkilöä ja kuulimme alustuksia ensi syksynä 15.9–
12.10.2014 toteutettavan mission suunnitelmista. Jakaannuimme ryhmiin mielenkiintomme ja kokemuksemme mukaan. Ryhmiä löytyi TV-työhön, radiotyöhön, nettiin, someen (facebook ja
twitter) sekä kirjallisuus- ja lehtityöhön.

Ryhmät valmistelevat kukin osuuttaan
missiossa, joka tulee näkymään katukuvassa ja kaikissa tiedotusvälineissä.

Missiota varten painetaan myös kirjanen, johon on valittu 15 muutoskertomusta. Yhdessä näistä Riikka Pelkonen
kertoo, mitä Jeesus on hänen elämässään tehnyt. Myös Santtu Pitkänen on
antanut oman todistuksensa ja se tulee
luettavaksi mission verkkosivuilla. Muistetaan heitä rukouksin, sillä julkisuus tuo
omat paineensa.
Monenlaisiin tehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia toimijoita mission aikana, eikä
vähäisin niistä ole esirukoilijan tehtävä.
Seuraa ilmoittelua koulutus- ja rukoustapahtumista ja tule mukaan. Sinua tarvitaan!
Kirsti Miettinen

Mahdollisuus Muutokseen mediamission tärkeitä päivämääriä
13.4. klo 18 Innostu missiosta –ilta Hämeenlinnan Saalemissa
29.5. klo 19 Innostu missiosta –ilta Hämeenlinnan Vapaaseurakunnassa
27.8. klo 18 Nuorten missio –ilta Poltinahon seurakuntatalolla
30.8. klo 9-15 Puhelinvastaajien koulutus Lahdessa
6.9. klo 9-15 Kirjakuriirien koulutus Poltinahon seurakuntatalolla
20.9. klo 12 Mediamission avajaistilaisuus Hämeenlinnan torilla
6.-7.10. Mahdollisuus Muutokseen tilaisuudet Hattulassa Marko Selkomaa
25.10. klo 16 Päätöstilaisuudet Hämeenlinnan Elenia Areenalla
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"Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle
hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.'"
Matt.21:5

Ti 8.4.

18:00

Kuoroharjoitus

19:00

Rukousilta, Jouko Keskimaa

Pe 11.4. 18 - 21

Sinun paikkasi Kristus-ruumiissa –koulutus Saalemissa

La 12.4.

10 - 17:30

Sinun paikkasi Kristus-ruumiissa –koulutus Kotikirkolla

Su 13.4.

9:30-15:15 Sinun paikkasi Kristus-ruumiissa –koulutus Saalemissa
11:00

Jumalanpalvelus Saalemissa, Jyrki ja Marika Isohella

HUOM! Kotikirkolla Ei ole tilaisuutta!
18:00

Vko
Pv

16
klo

Innostu Missiosta –ilta Saalemissa, Ari Talja IRRTV

”Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.” Joh.19:30

Ti 15.4. 19:00

Rukousilta, Jyrki Alanko

Pe 18.4. 19:00

Ristin ilta, Jyrki Alanko & co. Ehtoollinen, rahalahja veteraanityöntekijöille

Su 20.4.

16:00

Ylösnousemusjuhla, Pertti Pitkänen, Jyrki Alanko

16:30

Pyhäkoulu

Kanta- ja Päijät-Hämeessä 15.9.-12.10.2014
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"Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä,
hän on noussut ylös.” Luuk.24:5,6

Ti 22.4.

18:00

Kuoroharjoitus

19:00

Rukousilta, Matti Oikari

Ke 23.4. 18:00
18:00

Vanhimmiston kokous
Lastenleirin palaveri Saalemissa

Pe 25.4. 18:00

Kids´ Action night –lastentapahtuma Jukolan koululla,
Liivuorentie 24, 13500 Hämeenlinna

Su 27.4.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Vuokko Nyman

16:30

Pyhäkoulu

Vko
Pv

18
klo

”Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille." Luuk.24:34

Ti 29.4.

19:00

Rukousilta, Riikka Pelkonen

Su 4.5.

16:00

Ehtoollisjuhla Marko Hassinen ja Jyrki Alanko, Kotikirkon kuoro

16:30

Pyhäkoulu

Jyrki vapaalla
maanantaisin
sekä 24.-27.4.
Pastori tavattavissa
kotikirkolla
ti ja to klo 13-15
HUOM!
Ei 15, 17 ja 24.4.

Kesäleirit 7.-13.7.
Takajärvellä
7.-10.7. Lastenleiri
10.-13.7. Varkkileiri
VARAA AIKA KALENTERIISI
Seuraava leiripalaveri ke 23.4. klo 18 Saalemissa
Järj. Hämeenlinnan ja Hattulan helluntaiseurakunta

Pertti Pitkänen 60 –vuotta
Hattulassa 5.4.1954 karjalaiseen siirtolaisperheeseen
syntyi hämäläiselle äidille toinen poika. Perheeseen kuuluivat isä, äiti, iso-veli Pauli ja isovanhemmat. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä kolmas poika. 50-luvulla
elämä oli ankaraa työntekoa pienellä maatilalla, mutta
puutetta ei kärsitty. Lapset oppivat jo pienestä auttamaan ja tekemään omia askareitaan. Isoisä, Ville Pitkänen, totesi Pertti-pojasta, kun tämä oli viiden vuoden
ikäinen: ”Tuost pojast tulloo vällee lääkär tahe pappi!”.
Isoisä oli tullut tähän johtopäätökseen varmaan, koska
pikku-Pertti oli jo oppinut omin päin lukemaan ja kirjoittamaan.
Myös kasvit, eläimet ja muut luonnon
ihmeet kiinnostivat Perttiä. Kädentaidotkin sujuivat Pertiltä, äidin ohjauksessa
karjalanpiirakoista tuli mallikkaita. Koululaisena Pertti luki Otavan Ison tietosanakirja –sarjan miltei kannesta kanteen tiedon janoonsa.
Koulu sujui erinomaisesti useita vuosia,
mutta sitten koitti hankalat teiniajat. Keskittyminen opiskeluun lopahti täysin ja
hyvät suunnitelmat tulevaisuuden ammatista romuttuivat. Elämä oli tyhjää ja tarkoituksetonta. Näissä pettymyksissä
Pertti kääntyi Jumalan puoleen. Rippikoulun opetukset ja uskoon tulleen koulutoverin esimerkki muistuivat mieleen. Pertti
koki olevansa syntinen ja tarvitsevansa
Jumalan armoa. Hän rukoili ja sai ottaa
vastaan pelastuksen. Elämään tuli ilo ja
tulevaisuuden toivo.
Muutama vuosi uskoontulon jälkeen, Pepe löysi Eijan ja he solmivat avioliiton
v.1979. Näinä aikoina Pepe alkoi tenttimällä parantamaan kouluarvosanojaan ja

suoritti lopulta yo-tutkinnon ja pääsi lääkikseen. Siihen mennessä perheeseen oli
syntynyt jo kaksi lasta: Miriam ja Matias.
Perheen kolmas lapsi, Bertta, syntyi v.
1990.
Pepe erikoistui lastenlääkäriksi ja koki sen
kutsumusammatikseen. Hän perusti lastenlääkärivastaanoton Hämeenlinnaan ja
tekee sitä työtä edelleen.
Perhe: puoliso ja lapset ovat Pepelle
erittäin rakkaita. Pepestä tuli äijä jo 11
vuotta sitten, kun Veikko, ensimmäinen
lapsenlapsi, syntyi. Veikko sai Eevi-siskon
pari vuotta myöhemmin. Myös seurakuntaperhe on Pepelle tärkeä. Hattulan Kotikirkossa on saanut kokea Jumalan siunauksia ja siellä on saanut olla mukana yhdessä työtä tekemässä.
60 vuotta on elämää takana. Siihen on
sisältynyt paljon Jumalan apua ja johdatusta. Tulevaisuuteenkin on turvallista
katsoa, kun elämä on Hänen kädessä.
Eija

Vuosikokous
Hattulan helluntailähetys ry:n ja Hattulan helluntaiseurakunnan vuosikokoukset
Uusi hallitus: Jouko Keskimaa (pj), Heimo Miettinen (vpj), Seppo Kortelainen (siht),
Santtu Pitkänen, Arto Vanhanen, Eija Pitkänen (varaj.) ja Matti Oikari (varaj.)
Hallituksen työskentelyyn osallistuu myös rahastonhoitaja Päivi Kanerva sekä pastori
Jyrki Alanko.
Toiminnan tarkastajiksi valittiin Johanna ja Harri Turunen ja varalle Leena Karonen.
Tällä hetkellä eri työmuotojen vetäjinä toimivat:
Lapsityö: Kati Kortelainen
ja Saija Alanko

Musiikkityö: Eija ja Pertti
Pitkänen

Diakoniatyö: Kyllikki Arponeva
ja Matti Oikari

Vanhimmisto: Marko Hassinen

Evankeliointi:
Arto Hasari

Hallitus: Jouko Keskimaa

Miestentyö: Heimo Miettinen

Naistentyö: Kirsti Miettinen

Rukoushuoneen remontti
Toukokuu on remonttikuukausi, jolloin tarvitaan talkooväkeä.
Ilmoittautumiset Jyrkille.
-Peltikaton kiinnitystä parannetaan vaihtamalla irronneita nauloja ruuveiksi. Sen jälkeen katto pestään ja maalataan.
-Ulkoseinien puuosat puhdistetaan ja maalataan.
-Suunnitelmissa on myös päädyssä olevan toimiston oven vaihto ja neuvotteluhuoneen ulko-oven lopullinen sulkeminen.
-Lisäksi kunnostetaan sadevesiviemäröintiä ja pyritään korjaamaan rakennuksen lämpövuotoja.

HATTULAN KOTIKIRKKO
Helluntaiseurakunta
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 Marko Hassinen
pj
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 Kotikirkon tiedotuslehti Armo ilmestyy joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina
Tämän lehden toimitus
Kansikuva
Paino

Jyrki ja Saija Alanko
Eija Pitkänen
Ilves-Paino Oy

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

