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Uusia seurakuntaisia
Jyrki ja Saija Alanko

Jyrki Alanko on aloittanut osaaikaisena pastorina Hattulan Kotikirkossa 1.8.2013. Hän on syntynyt
v.1963
Kauhajoella
EteläPohjanmaalla. Uskoon hän on tullut
17-vuotiaana. Katinalan talvikurssilla
hän opiskeli v. 1983. Kauhajoen helluntaiseurakunnassa hän toimi aktiivisena jäsenenä kunnes v. 1989 lopetti
LVI-alan yrityksensä siirtyäkseen pastoriksi Hyrynsalmen helluntaiseurakuntaan. Sieltä hän siirtyi pastoriksi
Nurmijärven helluntaiseurakuntaan v.
1992. Nurmijärvellä Jyrki koki tarvetta lähteä kokopäiväisesti opiskelemaan Raamattua Keuruulle. Siellä hän
opiskeli Jatko 1. ja 2. kurssin v. 199596.
Keuruulta Jyrki kutsuttiin pastoriksi
Suomen pohjoisimpaan helluntaiseurakuntaan Ivaloon. Ivalon vuo-

det jättivät Jyrkiin syvän rakkauden
Lapin luontoon ja elämänmenoon.
Perhesyistä Jyrki siirtyi kutsuttuna
Ilmajoen helluntaiseurakunnan johtavaksi pastoriksi v.2001. Ilmajoella
Jyrki jäi v. 2006 nuoremman poikansa yksinhuoltajaksi. Solmittuaan
avioliiton Saijan kanssa v. 2008 hän
muutti Hämeenlinnaan. Mukana
seurasi silloin 18-vuotias Joni ja
pian myös 22-vuotias Sami. Perheeseen kuului silloin myös Saijan lapset: Jukka 20v, Anni 18v, Lauri 13v
ja Liisa 11v.
Saija on syntynyt Hämeenlinnassa v. 1961. Hän teki uskonratkaisun
16-vuotiaana. Saija opiskeli luokanopettajaksi Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksessa v. 1982-86 .
Uskoontulostaan asti hän oli aktiivisesti mukana luterilaisen srk:n toiminnassa sekä Hattulassa että Hämeenlinnassa kunnes v. 2011 liittyi
Hämeenlinnan helluntaiseurakuntaan.
Jyrki aloitti työt Tekmannin nyk.
Lemminkäinen talotekniikan LVItarjouslaskijana v. 2008. Tätä työtä
Jyrki jatkaa seurakuntapastorin
työnsä ohella osa-aikaisesti. Saija
on työskennellyt valmistumisestaan
asti Hämeenlinnan koulutoimessa
luokanopettajana. Nykyisin Luolajan kodissa asuu lapsista vain nuorin, lukion aloittanut Liisa.

Marja-Leena Keski-Vinkka
Marja-Leena on syntynyt Ilmajoella suuren perheen neljäntenä lapsena. Vuonna 1982 hän tuli
uskoon samaan aikaan vanhempiensa kanssa.
Marja-Leena toimi lastenhoitajana ensin Helsingissä ja sitten Seinäjoella. Viime syksynä hän
muutti puolisonsa kanssa Hattulan Hurttalaan
lähelle tyttärensä Katin perhettä. Marja-Leena on
aikaisemmissa seurakunnissaan ollut mukana lapsityössä. Hattulassa hän on jo
aloittanut pyhäkoulun pitämisen. Lisäksi hän on mukana Kotikirkon siivousryhmässä. Käsityöt ovat Marja-Leenalle rakas harrastus.

Kati ja Seppo Kortelainen
Seppo on kotoisin Turusta. Uskoon hän tuli 17-vuotiaana kotona jouluyönä
luettuaan kirjan Vihasta vapauteen. Seurakuntayhteys löytyi kuitenkin vasta
lääkäriopintojen jälkeen, kun hän meni mukaan kristittyjen lääkäreiden raamattupiiriin Seinäjoella. Kati puolestaan tuli uskoon 10- vuotiaana. Helsingin Saalemin tyttöpartiossa Kati tunnustautui Jeesukseen uskovaksi ja kävi
kasteella. Kun hän oli14-vuotias, perhe muutti Seinäjoelle. Opiskelujen jälkeen molempien työpaikka löytyi Seinäjoelta. Raamattupiirissä tutustuneet
Kati ja Seppo päätyivät sanomaan toisilleen tahdon Alavuden kirkossa.
Vuonna 2005 Kortelaiset muuttivat Hämeenlinnaan ja sieltä edelleen Hattulaan. Kasteella Seppo kävi vuosi sitten.
Perheeseen kuuluu 9-vuotias Vilja ja 6vuotias Otso. Kati työskentelee KantaHämeen keskussairaalassa yleiskirurgian
erikoislääkärinä ja Seppo radiologian erikoislääkärinä. Kati palvelee Hattulan kotikirkossa säestäjänä, kuorossa ja lauluryhmässä. Hän on saanut sydämelleen aloittaa kerran kuukaudessa pidettävän Lähetysompeluseuran. Seppo ja Kati toimivat seurakunnassamme pyhäkoulun pitäjinä. Seppo on jo lapsuudessaan kiinnostunut lähetystyöstä Afrikassa ja nyt he ovat tehneet kaksi avustusmatkaa Keniaan ja suunnitelmissa
on jatkaa työtä projektiluontoisesti.

Osmo Mäkinen 80 vuotta
Isäni Osmo Viljo Antero Mäkinen
syntyi Kurussa elokuun 14. päivänä
vuonna 1933. Hänen isänsä työskenteli Kurussa metsäteknikkona ja
äiti kansakoulun opettajana. Osmon
ollessa toisella kymmenellä, perhe
muutti Vääksyyn pitämään Osmon
isoäidin ostamaa maatilaa. Vääksyssä hän kävi yhteiskoulua 5 vuotta.
Hengellisen heräämisen Osmo
koki käytyään naapurissa pidetyissä
kotikokouksissa. Samoihin aikoihin
naapurin 9-vuotias tyttö kuoli kuorma-auton töytäisemänä, mikä puhutteli Osmoa kovasti. Niinpä 16vuotiaana Osmo antoi elämänsä
Jeesukselle. Pari vuotta myöhemmin hän kävi kasteella Padasjoella.
Kastajana toimi Niilo Heimonen.
Sotaväen Osmo kävi Lahdessa
vuosina 1953-54. Sen jälkeen hän
sai harjoittelupaikan Asikkalasta
kunnallisalalta. Vuosina 1956-58
Osmo opiskeli Helsingin kunnallisessa korkeakoulussa ja valmistui
sosionomiksi. Ensimmäinen työpaikka oli Pirkkalassa, jossa Osmo
myös tapasi tulevan aviopuolisonsa
Marjatan. Avioliittoon heidät vihki
Tampereella Uuno Palonen v.
1959. Yhdessä Osmo ja Marjatta
kävivät kokouksissa Tampereen
Saalemissa. Osmo oli kitarakuorossa mukana ja toimi kuorossa vara-

johtajana.
Perhe kasvoi esikoispojalla Yrjöllä. Pian sen jälkeen Osmo sai työpaikan Kajaanista. Kajaanissa Osmo oli työnsä ohella jälleen mukana seurakunnan kuorossa niin kuoronjohtajana kuin säestäjänäkin.
Perhekin kasvoi taas, kun Kari syntyi -64. Samana vuonna perhe
muutti Kajaanista Suomussalmelle
Osmon saatua sieltä paikallisjohtajan työn Kelan toimistosta. Siellä
hän sitten tekikin varsinaisen elämäntyönsä. Suomussalmella perheeseen syntyi vielä Pertti ja Pirkko. Suomussalmen aika jäi perheen
muistoihin rakkaana ja merkittävä-

nä ajanjaksona. Kainuun kaunis ja
karu luonto jätti lähtemättömät
muistot marjastus– ja kalastusreissuineen. Osmon ja Marjatan tilavassa olohuoneessa pidettiin usein
seurakunnan tilaisuuksia, kun seurakunnalla ei ollut vielä omaa rukoushuonetta. Seurakunta ja hengellinen elämä olivat merkittävä
osa perheen elämää. Osmon jäätyä eläkkeelle, Osmo ja Marjatta
palasivat Pohjanmaan ja Pirkanmaan kautta takaisin Hämeeseen
lähelle lasten perheitä. Viimeisimmät vuodet ovat vierähtäneet Hattulassa.
Reilu vuosi sitten Marjattapuoliso muutti taivaan kotiin pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.
Nyt Osmo-vaari viettää vanhuudenpäiviään rakkaan harrastuksensa Raamatun tutkimuksen parissa.
Tietokoneen käyttö tuli Osmolle
tutuksi jo työelämän loppupuolella
ja nyt 80-vuotiaanakin hän osaa
hyödyntää tietotekniikkaa ja nettiä

apunaan tutkiessaan ja analysoidessaan Raamatun tekstejä alkukielillä. Osmo on pitänyt myös raamattutunteja seurakunnissa. Toinen
hänelle rakas harrastus vuosikymmenten ajan on ollut musiikki. Osmo on toiminut säestäjänä seurakunnissa, aina siellä missä on tarvittu. Myös kotona piano on soinut
ahkerasti. Hän on myös kielimiehiä. 80-luvulla hän opiskeli mm.
venäjän kielen melko itsenäisesti
koettuaan siihen Jumalalta kehotusta. Myöhemmin hän olikin jonkin verran mukana Venäjän työssä.
Myös englannin ja ruotsin kieli sujuu Osmolta ja nykyään hän on perehtynyt myös hebrean ja kreikan
kieleen tutkiessaan Raamattua alkukielillä.
Jumalan siunaus on ollut Osmon
elämässä ja myös välittynyt lasten
ja lastenlasten elämään. Kiitollisena toivotan vaarille edelleenkin
Taivaan Isän siunausta, terveyttä ja
antoisia päiviä Raamatun äärellä.

Tyttäresi Pirkko

Wanted!
Pyhäkoulu tarvitsee lisää
pyhäkoulun pitäjiä

Saimme viettää hienon lähetysjuhlan Kotikirkolla 22.9. Aloitimme miesten järjestämällä ruokailulla. Pääkokkina oli Pepe joka
sai loihdittua maanmainion lohikeiton.
Apulaisiakin keittiöllä hääräili kiitettävästi.
Arpajaisissa oli päävoittona kahden suklaan kakku, jonka oli leiponut Hattulan seurakunnan pappi Päivi Aikasalo Naisten
Pankin hyväksi. Lounaan ja arpajaisten tuotolla tuimme Mäkisten tekemää työtä Malesiassa. Rahaa kertyikin yli 600 €. Lähetysjuhlassa maahanmuuttajien lauluryhmä Shalom
lauloi elävästi useilla eri kielillä,
myös suomeksi. Siunasimme Jouko
ja Laura Keskimaan sekä Heimo ja
Leea Miettisen aktiomatkalle Malesiaan. Jouko kertoi Malesian tilanteista ja tytöt hammashoito projektista. Laura myös lauloi upeasti. Riku Turunen saarnasi tilaisuuden päätteeksi lyhyen
ja ytimekkään lähetyspuheen Luukkaan
evankeliumin 10:sta luvusta. ”Menkää ja
syökää heidän kanssaan, parantakaa sairaat
ja julistakaa evankeliumia.” Tulimme kaikki siunatuiksi ja uskomme, että rakkaudenlahjamme Malesiaan koituu evankeliumin
menestykseksi.

