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Pääkirjoitus

Joulurauhaa
”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä
on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja
hänen valtakunnallansa” Jes 9:5,6

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, tavataan sanoa. Jesajan ennustuksessa Messiaasta ilmenee muutama monista Jeesuksen nimistä. Hän, Jeesus on rakkain
kaikista ja siksi Jeesuksella onkin monia eri nimiä, jotka kuvaavat häntä.
Ihmeellinen neuvonantaja. Meillä on elämässämme paljon asioita, joihin joudumme kysymään neuvoja. Oikeanlaista nöyryyttä on tunnustaa, että minä en
tiedä enkä osaa kaikkea. Hyvien ystävien neuvot ovat kullan arvoisia ja erityisen
arvokkaita ne ovat silloin kun saadaan yhdessä rukoillen pyytää Ihmeellisen neuvonantajan neuvoja elämäämme.
Väkevä Jumala. Kun voimamme uupuvat Hän lupaa ”väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin” Aina ei tarvitse jaksaa ja yrittää. Välillä voi vain
levätä ja Väkevä Jumala kantaa meitä käsivarsillaan.
Iankaikkinen Isä. Mikä onkaan turvallisempaa ja lohduttavaa kun saa juosta rakastavan Isän syliin. Siinä on meillä turvapaikka. Iankaikkinen Isä on myös luvannut pitää huolta kaikista meidän elämämme tarpeista.
Rauhanruhtinas. Samalla kun maailmassa sodat kiihtyvät ja epävarmuus tulevaisuudesta lisääntyy niin meidän keskellämme on Rauhanruhtinas. Kun Jeesus
puhui lopunajan tapahtumista; sodista, nälänhädästä ja luonnonkatastrofeista
niin tämän kaiken keskellä hän lohdutti meitä. ”Kun nuo tapahtumat alkavat,
nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä”
Luuk.21:28. Hän tulee pian noutamaan meidät kotiin. Jeesus ei tule enää pienenä lapsena vaan voittajana ja Rauhanruhtinaana. Tule Herra Jeesus!
Joulurauhaa Jyrki

Tulevia tilaisuuksia ja ilmoituksia

Rukouspalvelijoiden koulutus
La 24.1.2015 klo 10.00-14.00
Opettajana: Päivi Kaila
RE-sielunhoitoterapeutti, lähihoitaja,
evankelista Keiteleen helluntaiseurakunnasta.

Koulutuksen sisältö mm:
- Rukouspalvelun perusteet
- Miten Jumala kutsuu, valtuuttaa ja
valmentaa tähän tehtävään?
- Rukouspalvelijan ominaisuudet,
työvälineet, oma huolto, haasteet
- Rukoustyöskentely
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Jyrki Alanko, 0400 186124
jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi

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

Nuoriso– ja koulutyö
Hattulan Kotikirkon nuorisotyössä on
eletty melko hiljaista aikaa viime aikoina. Viime keväänä Kari Korhonen
vieraili Parolan yläkoululla ja siitä saatu rohkaiseva palaute sai aikaan myös
uuden vierailun tänä syksynä. Riikka
Pelkonen on ollut innokkaasti mukana
molemmissa KK:n vierailuissa ja hänellä on sydämellään nuorisotyö. Ohessa
Riikan tekemä juttu Kaupunkiuutisiin.
Marraskuun ensimmäisellä viikolla
vietettiin valtakunnallista ehkäisevän
päihdetyön viikkoa jo 15. kerran. Viikon tavoitteena on tehdä päihdetyötä
tunnetuksi, edistää päihteettömiä
elintapoja sekä vähentää päihteiden
käyttöä ja haittoja. Teemaviikon torstaina Parolan yläkoululla vieraili päihdevalistaja Kari ”KK”
Korhonen Vantaalta.
Päihdevalistus järjestettiin yhteistyössä
Hattulan helluntaiseurakunnan kanssa,
ja siihen osallistui
kaikki ikäluokat yläkoulusta.
Korhonen puhuu aineista kokemuksen
syvällä rintaäänellä,
sillä hän on entinen
narkkari. Käyttönsä hän rahoitti huumeita myymällä ja salakuljettamalla,
sekä muilla rikoksilla. KK puhuu nuoril-

le realistisesti unohtamatta huumoria.
Vähän väliä porukka räjähtää nauramaan Korhosen imitoidessa teinejä ja
kertoessa murrosiän vaikuttamista
tunnetiloista. Kuitenkin villeimmätkin
8. luokkalaiset istuvat hiljaa ja vaikuttuneina, kun Korhonen kertoo,
huumeidenkäytön seurauksista: erilaisista peloista, valehtelusta, välien katkeamisesta omiin vanhempiin, rikoksista, sairauksista ja elämän merkityksen katoamisesta. Hän nimeää kymmeniä nuoria, joiden elämä on päättynyt huumeiden käytön seurauksena.
Jotkut on tapettu, toiset kuolleet yliannostukseen ja monet tappaneet
itsensä, koska eivät ole enää jaksaneet.
Tämä tunti oli tosi
opettavainen ja tarpeellinen. Tässä oli
paljon sellaista, mitä
ei ole kuultu opettajilta ja vanhemmilta.
Hyvä, kun joku, joka
on oikeasti kokenut
nämä asiat, tulee
kertomaan tällaista,
kommentoivat
9.
luokkalaiset
Miisa
Kattelus ja Janica
Saarinen.
Myös rehtori Mika Saarinen kehuu
Korhosta. Omat kokemukset ovat kovaa valuuttaa nuorten parissa. Saari-

Nuoriso– ja koulutyö

sen mukaan tupakointi nuorten keskuudessa on vähentynyt, mutta kyllä
huhuja huumeistakin liikkuu. Nuuskan
käyttö on puolestaan lisääntynyt, sillä
sen käyttö on huomaamattomampaa,
kertovat nuorisotoimen Jenni Koskivuori ja Maija Huotari. Heidän mukaansa alkoholin käyttökin alkaa joidenkin kohdalla jo alakoulun puolella.
Parolan nuorisotila on täysin päihteetön. Syksyn aikana nurtsille on tullut
yksi päihtynyt nuori. Kotibileissä alkoholi näyttelee kuitenkin suurempaa
roolia, eikä sen käyttöön pystytä
puuttumaan. Koskivuori ja Huotari
ilmaisevat myös huolensa vanhempien asenteista. Ne tuntuvat usein olevan sallivammat kuin nuorilla itsellään.
Käännekohta Korhosen elämässä tapahtui hänen istuessaan kolmatta
vankilatuomiotaan vuonna 1993. Hänen silloinen tyttöystävänsä, nykyinen

vaimonsa, kehotti Korhosta
kokeilemaan huumeiden sijaan Jeesusta, joka ”ei maksa
mitään ja saat huikeat fiilikset”. Korhonen tuli uskoon
kaverinsa sellissä ja silloin hän
tiesi, että yksikään piikki ei
enää ikinä tule häneen. Hihat
ovat pysyneet kuivina jo 21
vuotta. Nykyään Korhonen
toimii pastorina Kontulan Metrokappelissa, sekä myös mm.
varakansanedustajana. Korhosen viesti nuorille on selvä: Jokainen
elämä on lahja, jokainen nuori on arvokas ja korvaamaton. Elämää ei kannata tuhota päihteillä.
Riikka Pelkonen
Illalla saimme vielä viettää nuortenillan Kotikirkolla. Mukana olivat KK:n
lisäksi Riihimäen Kotikirkon nuorisopastori Ari Juntunen ja nuorten ylistysryhmä. Tarjoilusta vastasivat Leea
Miettinen ja Katri Wörlin.
Rukoillaan, että myös Hattulassa voitaisiin yhä enenevässä määrin tavoittaa nuoria ja löytäisimme oikeat
tavat tehdä nuorisotyötä. Siunataan,
rohkaistaan ja tuetaan meidän omia
nuoria ja ollaan mahdollisuuksiemme
mukaan mukana toteuttamassa tulevia nuorisotyön tapahtumia.
Jyrki Alanko

Kuukausiohjelma joulukuu 2014
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka
asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.” Jes.9:1

Viikko
50
Ti 9.12.

11:00

Leipäkirkko, joululounas

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta, Jouko Keskimaa

To 11.12. 18:00

Hallituksen kokous

Su 14.12. 16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Reijo Vierula ja Matti Oikari

16:30

”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. ” Luuk.1:30,31

Viikko
51
Ti 16.12.

Pyhäkoulu

11:00

Leipäkirkko

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta

Su 21.12. 16:00

Seurakunnan joulujuhla.
Jouluista ohjelmaa, puhe Jyrki Alanko
Tarjoilu: Joulupuuro, kinkku ja kahvit

Marko Selkomaa vierailee Hattulassa 14.-15.2.
La 14.2. klo 10-15
Armolahjaseminaari
La 14.2. klo 18.00 Jumala voi
Su 15.2. klo 16.00 Jeesus parantaa
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
armolahjaseminaariin:
Jyrki Alanko, 0400 186124
jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi

Kuukausiohjelma joulukuu 2014
”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on
oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa” Jes 9:5,6

Viikko
52

Ti 23.12.

11:00

Leipäkirkko, jouluhartaus

Su 28.12.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys Jouko Keskimaa ja Toivo Karvonen

Viikko
1
Ti 30.12.

Su 4.1.

”Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa.”
Jes.12:5
11:00

Leipäkirkko

19:00

Sanan ja Rukouksien ilta

16:00

Ehtoollisjuhla, Jyrki Alanko ja Vilho Mäkelä

Ja Onnellista Uutta Vuotta 2015
Pastori vapaalla maanantaisin
sekä 11.-14.12 ja 30.12—2.1.

Esittelyssä Kotikirkon mediatyö
Kokoonnuimme Hattulan Kotikirkolle
torstaina 13.11.2014 Mediatyöryhmän
palaveriin ja kiitoskahveille. Mukana
oli Jyrkin lisäksi viisi tiimiläistä. Kävimme läpi nykyistä tiedotustoimintaa sen
eri osa-alueilla.

Kotikirkon toiminnasta ilmoitetaan
viikoittain Kaupunkiuutisten kakkossivulla. Arvioimme ilmoituksen ulkonäköä, tekstityyppejä ja -kokoa. Ilmoitukseen päätettiin myös lisätä
”Sydämellisesti tervetuloa!”. Keskiviikon ilmoituksen lisäksi muutaman kerran vuodessa on ollut myös erillisilmoitus merkittävästä tapahtumasta.
Pyrimme saamaan yhtenäisen ilmeen
kaikkiin
ilmoituksiin,
mainoksiin ja nettisivulle.
Seurakunnan tiedotuslehti ”Armo” on alkanut
ilmestyä uudelleen viime vuoden lokakuusta
alkaen. Lehteen on lisätty osoitetarra ja sen
on saanut ottaa mukaan
ehtoolliskokouksessa tai rukousillassa.
Toiveena on ollut, että seurakuntalaiset vievät lehden niille, jotka eivät ole
päässeet Kotikirkolle. Lopuille lehti on
postitettu terveisinä seurakunnasta ja

kutsuna tilaisuuksiin. Leipäkirkon kävijät ja muut, jotka eivät ole jäseniä,
saavat ottaa nimitarrattoman lehden
mukaan Kotikirkon eteispöydältä. Lehden teko on ollut pääasiassa Jyrkin
harteilla. Toiveena on, että löytyisi
innostusta tehdä juttuja Kotikirkon
toiminnasta etu- ja jälkikäteen. Jokaisen seurakunnan työmuodon olisi hyvä kertoa toiminnan sisällöstä, haasteista ja iloista ainakin pari kertaa vuodessa. Lähetystyöstä kannattaa lähettää lyhyitä juttuja vaikka kuukausittain. Armo-lehteen voi lähettää
myös
hartauskirjoituksia,
kirjaarvosteluja, tehtäväsivuja lapsille, runoja. Materiaalin voi laitettaa pilvipalveluun, johon saa Jyrkiltä osoitteen tai
Jyrkin työpostiin liitetiedostona.
Valokuvia tarvitaan jokaisesta tilaisuudesta ja työmuodosta sekä Armolehteen että nettisivuja varten.
Mainoksien ja julisteiden
suunnittelu on teetetty
ulkopuolisilla
tekijöillä
mm. Ilvespainossa, jossa
ne ja Armo-lehti on viime
aikoina painatettu. Joitakin
ilmoituksia on tulostettu
myös itse.
Kotisivuillewww.kotikirkko.fi pyritään
liittämään myös Armo-lehden numerot. Muutenkin kotisivuja on tarkoitus
kehittää tiedottavammiksi.

Esittelyssä Kotikirkon mediatyö
vaikea saada mukaan tilaisuuteen tekemään juttua, mutta juttuja kyllä otetaan vastaan, jos niillä on yhteiskunnallista arvoa ja aiheet ovat yleisesti
kiinnostavia. Loistava esimerkki on
Riikka Pelkosen juttu oppitunneista
Parolan yläkoulussa, jonka teksti on
mukana tässä lehdessä. Näillä lehdillä
on myös yhteinen ja ilmainen ilmoituspalsta, johon voi lähettää tulevien tapahtumien lyhyitä ilmoitustekstejä.
Facebookissa on omat Kotikirkon sivut. Liity ”kaveriksi” ja käy tykkäämässä Facebookissa Kotikirkon sivuja. Jaa
ilmoituksia omille sivuillesi niin, että
tapahtumamme saavat näkyvyyttä
omassa kaveriporukassasi. Kommentoi
myös tapahtuman jälkeen, mitä mieltä olit. Näin saamme palautetta tapahtumista ja ehkä onnistunut tilaisuus
innostaa ystäviäsi osallistumaan seuraavaan tapahtumaan! Lähetä myös
ehdotuksia Mirkalle, mitä facebookiin
voisi laittaa. Myös kotisivuista, Armolehdestä ja ilmoituksista toivomme
palautetta.
Hämeen Sanomat ja Kaupunkiuutiset
ottavat vastaan lyhyitä etukäteisuutisia eli ”puffeja” tulevista tapahtumista. Taloudellisista syistä toimittajaa on

Arkistointi Jyrki on laittanut kansioihin
ilmestyneet Armo-lehdet. Myös lehtileikkeitä ja kokousilmoituksia hän on
laittanut talteen.

Mediatyössä on monta mielenkiintoista aluetta, jossa voit olla mukana
evankeliumin eteenpäin menemiseksi!
Saija Alanko

Isänpäivän perhejumalanpalveluksessa oli
monen moista puuhaa! Oli niska hierontaa,
raamattu tietokilpailu, herkuttelu piste, rukouspalvelu, ym. Lisäksi näimme näytelmän
Daavidin ja Goljatin taistelusta.

Joulupuuhaa
TÄYDENNÄ JOULUEVANKELIUMIN PUUTTUVAT SANAT
Siihen aikaan antoi keisari ___________käskyn, että koko valtakunnassa
oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa ____________käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös _________lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin _______________, sillä
hän kuului ____________ sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän ____________
lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli _______________ yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran ____________, ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teille ______________, suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt ______________. Hän on
Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa
______________ seimessä." Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri
taivaallinen __________________, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on
kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän ___________.
Kun enkelit olivat menneet takaisin _______________, paimenet sanoivat
toisilleen: "Nyt _______________! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti." He lähtivät ______________ ja
löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi _____________. Tämän
nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka
kuulivat paimenten sanat, olivat _____________.
Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli
sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ___________ Jumalaa siitä, mitä olivat
kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
Luuk.2:1-20

Joulupuuhaa

Väritä
kuvat

HATTULAN KOTIKIRKKO
Helluntaiseurakunta
Osoite

Teollisuustie 6, 13720 Parola

Sähköposti

info@hattulankotikirkko.fi

Kotisivut

www.hattulankotikirkko.fi

Pankki

Srk tili: FI74 5680 7550 0475 84
Viitenumerot; srk työ: 50157 Lähetystyö: 16159
Remonttitili: FI04 5680 0020 2176 22, viite: 724250

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 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
Jyrki Alanko
Ilves-Paino

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

