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TEKSTI: Vilho Savolainen

A

lkuseurakunta piti rukouksen merkitystä hyvin tärkeänä. He huusivat Herran
puoleen kodeissaan mutta myös kokoontuivat yhteen etsimään Herran kasvoja ja ylistämään Häntä. Kautta kristillisen historian aitoa
hengellisyyttä onkin leimannut halu päästä läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa.
Meillä on taipumus arvioida menestystämme ja onnistumistamme ulkoisten saavutusten tai muiden
näkyvien kriteerien perusteella. Seurakunnassakaan
emme välty siltä. Kuitenkaan seurakunnan ja yksilöuskovien todellista hengellistä tilaa ei paljasta
suurkokousten määrä tai toiminnan runsaus vaan
pikemminkin rukouksen tarve ja riippuvuus Jumalasta. Joku onkin sanonut: ”Kirkon suosio käy ilmi
siitä, kuinka moni tulee kirkkoon sunnuntaiaamuna.
Pastorin tai evankelistan suosio käy ilmi siitä, kuinka

TEKSTI:
Sami Hatava

S
moni tulee kirkkoon sunnuntai-iltana. Mutta Jeesuksen suosio käy ilmi siitä, kuinka moni saapuu rukouskokoukseen.”

Rukouksista riippuvainen
Pakanain apostoli Paavali tiedosti rukouksen merkityksen ja pyysi monesti esirukousta puolestaan.
Hän, jolle varmasti sanallinen arkku olisi muutenkin
auennut ja sanottavaa löytynyt, tunnusti täydellisen
riippuvuutensa Jumalan armosta ja ystävien esirukouksista: ”… että minullekin, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta…”
Jumalan Sanan menestys on koko seurakunnan menestys. Siksi meidän tulee rukoilla jatkuvasti toistemme puolesta ja etenkin niiden puolesta, jotka Sanaa
julistavat niin kotimaassa kuin lähetyskentilläkin.
Pyytäkäämme, että kaikkialla ”Herran Sana nopeasti
leviäisi ja tulisi kirkastetuksi…” (2. Tess. 3:1).
Mitä enemmän me rukoilemme, sitä enemmän tunnemme tarvitsevamme rukousta. Ja mitä enemmän
me tunnemme tarvitsevamme rukousta, sitä enemmän me haluamme rukoilla. Kaikkia herätyksen aikoja maailmassa on edeltänyt kristittyjen esirukous ja
taistelu hengessä. Tähän Jeesus kutsuu myös meitä.
Herra haluaa täyttää rukouksen hengellä ja johtaa
voittoon omansa, sinut ja minut – meidät jokaisen! 
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Lämpimät terveiset
Pyongyangista
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aavuimme tiistaina iltapäivällä Pekingin lennolla
uudelle kansainväliselle
lentokentälle, Tämä oli ensimmäinen muutos, mikä odotti
verrattuna siihen, kun kävimme täällä keväällä. Vastassa oli
hankkeen paikallinen koordinaattori.
Ensimmäinen iltapäivä menikin,
kun purettiin meidän pari laukkuamme ja asetuimme kodiksi osakkeeseen, joka on Fidalle vuokrattu. Eero ja Saana Horstia olivat
laittaneet paikat kuntoon ennen
kentältä lähtöä, huonekalut ja
osa astioista oli jo paikallaan.
Ilta-auringossa istuimme sohvalla tovin ja ihmettelimme kaikkea
tätä uutta.
Seuraava päivä meni ottaen selvää, missä vaiheessa hanke on, ja
monet sähköpostit olivat jo odottamassa. Iltapäivällä meidät kuskattiin tavarataloon ostoksille. Piti
hankkia pyyhkeitä ja muita perustarvikkeita. Siinäpäs tuli monta
mielenkiintoista vaihetta, kun Ulla
oli valinnut muutaman pyyhkeen
ja yritettiin suorittaa maksua. Uudet setelit ja numerot eivät vaan
sujuneet niin saumatta. Vihdoin
myyjä kysyi, voisiko auttaa ja setelinippu siirtyi hänen taitaviin
ja tottuneisiin käsiinsä. Matkalla
olin kuskilta saanut oppia, miten
lasketaan 1 – 10. Nämä olivat

Ulla ja Sami Hatava.

nyt ne ensimmäiset korean sanat,
jotka hallitsin. Niitä olin tankannut koko matkan kauppaan. Pian
huomasin, että nämä minun laskutaitoevääni olivat aika kevyet,
kun peruspyyhkeen hinta oli kymmenissä tuhansissa won’eissa!

Paremmin pyörällä
perille
Lauantaiaamuna ensimmäinen
työ oli kaivaa pyörät esiin. Fidan
autotallista löytyikin pari pyörää,
jotka Horstiat olivat tuoneet. Kun
renkaat oli pumpattu, satulat
aseteltu uusiksi ja hieman öljyä
roiskutettu ketjuihin, päästiin
liikenteeseen. Lauantai on vapaa- päivä ja näin hieman taval-
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lista rauhallisempi. Vei noin 20
minuuttia, ennen kuin saavuimme
suuren joen läheisyyteen, joka virtaa kaupungin halki. Siellä ovat
maan kuuluisat patsaat ja tärkeimmät rakennukset. Poljimme
myös ohi suuren stadionin, jonne
koko maan huomio kohdistuu 8.
lokakuuta, kun maan jalkapallojoukkue pelaa viimeisen MM- alkulohkopelin Filippiinejä vastaan.
Pyöräilykierroksella opimme pian
uusia taitoja: pyörä pitää aina
taluttaa tien yli. Pääteitten varrelta pyöräilykaistat löytyvät, ja
ihmiset ovat eritäin kohteliaita ja
hymyilevät, kun kaksi ulkolaista
polkee tasaista tahtia. Vain kerran
risteyksessä liikennepoliisi tuli oh3

Lapsityökoulutus
Kotikirkolla 26.9.2015

jaamaan, että tässä risteyksessä
ylitys onnistuu vain alikäytävän
kautta.

Päähankkeina
ruokaturvahanke ja
maakuntasairaaloiden
tukeminen
Töitten suhteen minun ensimmäinen tehtäväni oli esittää ehdotus isoista talousleikkauksista
ensi vuoden hankkeille. Ei tainnut
olla se sujuvin alkutehtävä, mutta
kiitollisin mielin totean, että hyvät ratkaisut taisivat löytyä. Ensi
vuonna kaksi päähanketta ovat
ruokaturvahanke siemenperunan
ja perunakellareitten rakentamisen kautta. Toinen hanke on maakuntasairaaloiden tukeminen tarvikkeitten hankinnassa ja niiden
käytön koulutus. Ensi viikolla on
tiedossa kenttävierailut valvomassa, miten perunakellarit valmistuvat kahdessa maakunnassa.
Näin saatiin uusi työvaihe avattua, kiitollisin mielin ja iloiten
olemme täällä. 
Mr. Sam Hatava

FAHRP, Fida International,
Country Director /
EU Project Coordinator
3-33, Munsu-dong,
Taedoonggang District
Pyingyang DPRKorea
+851912507158
sam.hatava@fidadevelopment.fi
wechat ID:sj3chat

H

elena Vähäkangas
Lastenmissiosta
oli
opettamassa Hattulan,
Hämeenlinnan ja Janakkalan
helluntaiseurakuntien lapsityöntekijöitä Raamatun kertomuksen opettamisesta lapsille.
Mukaan oli saapunut myös alueellinen lapsityön koordinaattori, Leea Kantelus, Forssasta.
Ensimmäisessä opetusjaksossa
Helena rohkaisi mukaan lapsityöhön. Ei ole tarpeen odottaa
Jumalalta erityistä kutsua. Tarve
lapsityöntekijöistä on suuri. Se
on riittävä kutsu Jumalalta tulla
mukaan kertomaan evankeliumia lapsille. Kaikkia Jeesukseen
uskovia velvoittaa myös hänen
antamansa lähetyskäsky.

Tavoitteet tärkeitä
Raamatunopetusta valmistaessa kannattaa miettiä, mitä haluaa lasten tietävän, tekevän ja
uskovan opetuksen jälkeen. Jos
opetuksessa ei ole tavoitteita, ei
voi myöskään päästä opetuksessaan maaliin. Niinpä opetuksen tulisi antaa lapsille aineksia
sekä järjelle, tunteille että käytännön sovelluksiin.
Tavoitteeksi ei riitä, että lapsi
tuntee Raamatun tapahtumia,
vaan että lapsen elämä muut-

TEKSTI: Saija Alanko
KUVA: Eija Pitkänen

MAHDOLLISUUS MUUTOKSEEN

ELENIA AREENALLA 24.10.2015
Tilaisuudet klo 16, 18.30 ja 21

Tilaisuuksien aikana (klo 16 ja 18.30) lapsille omaa ohjelmaa!
Mikael ”Mikaveli” Meklin

on kaksi albumia (Kilosanomaa ja Jumalanmiehii) julkaisseesta rap-duo
Immanuelista soolouralle ponkaissut räppäri. Uudella Etsivä löytää musiikkivideolla räppää katu-uskottavan näköinen mies. On tulta, kettinkejä,
aurinkolasit ja katutanssiryhmä Mikaveli julkaisee debyyttialbuminsa
marraskuussa. Sitä enteilevät singlet Etsivä löytää, Ohikiitävää ja
Mitä ikinä ovat soineet radioissa ahkerasti.
”Jeesus ei ollut party pooper. Kenenkään ei pitäisi suorittaa uskontoa,
vaan vaalia suhdettaan Jumalaan omalla tavallaan, ilon kautta”.

tuu Jumalan sanan opetuksen
seurauksena.
Helena rohkaisi rukoilemaan,
että Jumala auttaa meitä opettamaan lapsille oikeita asioita.
Huolellinen valmistautuminen
on oleellisen tärkeää kaikessa
hengellisessä työssä, niin myös
lapsityössä!
Opetuksen, Helenan demonstraation ja lounaan jälkeen (Kiitos Ullalle!) saimme ryhmissä
miettiä ideoita erään Jeesuksen
parantamisihmeen opettamiseen.
Helena kutsuu meitä mukaan
myös laajempaan ”Raamatun opettaminen lapsille1”
-koulutukseen, joka järjestetään Hämeenlinnan Kansanlähetyksen Keitaalla kolmena
viikonloppuna:
10–11.10, 31.10–1.11. sekä
13–15.11.2015.

Ritva Oksanen

Ritva Oksanen on helsinkiläinen näyttelijä ja laulaja. Ritva Oksanen on
hurmaava, muuntautumiskykyinen, yleisöön vetoava, koko kansan sisintä
koskettava taiteilija. Oksanen on ollut tunnustava kristitty vuodesta 1984.
”Elämä on annettu elettäväksi. Minua usein lohduttavat Raamatusta
löytyvät sanat ”Älä pelkää!” ja ”Sitä, joka minun tyköni tulee,
minä en heitä".

Arto Myllärinen

Ohjaaja käsikirjoittaja Arto Myllärinen on tehnyt useita näytelmiä eri
puolella Suomea. Näytelmissä yhdistyvät historia ja nykyisyys, ihmisten
ilot ja surut sekä kristillinen usko, joka kantaa.
”Ihmisten halu rakastaa ja tulla rakastetuksi ei ole muuttunut.
Ahneus, kateus, ylpeys ja suvaitsemattomuus ovat olleet aina
olemassa, toki myös myönteiset vastavoimat.
Edelleen kannattaa nauraa ja joskus vähän itkeäkin.”

Ilkka Puhakka

Evankelista Ilkka Puhakka on värikäs, persoonallinen julistaja, joka
rikkoo luutuneita asenteita uskosta ja tuo raikkaalla tavalla esille
sellaisen Jeesuksen Kristuksen, joka ei kutsu apaattisuuteen vaan
elämään.
”Haluan puhua sanoilla, jotka eivät ole opittua sanastoa vaan
elämän kautta läpikäytyä ja todeksi koettua. Haluan tuoda uskon
esille todellisena ja tuoreena, sellaisena kuin se on.”

Kari Peitsamo

Rockmuusikko Kari Peitsamon tyyli on vuosien varrella vaihdellut.
Yli 850 levytystä tehnyt Peitsamo on Suomen eniten levytyksiä
tehnyt laulaja.
”Kristillinen vakaumukseni on kypsynyt vuosikymmenten aikana
ja se on tuonut kiinnostuksen Raamattuun ja teologisiin
kysymyksiin. Uskoontulo tapahtui joskus 2000-luvulla, pikkuhiljaa.
En pysty määrittelemään yhtä hetkeä, en edes yhtä vuotta.
Biiseihini alkoi ilmestyä kristillistä tematiikkaa.”

Jone ja Kroco

Jonen ja Krocon 10-vuotisjuhlakiertue alkaa
Hämeenlinnasta. Tule mukaan juhlimaan!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
helena.vahakangas@lastenmissio.fi tai 044 379 0895.
HALUATKO PALVELLA VAPAAEHTOISENA TAPAHTUMASSA?
ILMOITTAUDU: www.hameenparhaaksi.fi
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TERVETULOA!

Toimintapäivä Kotikirkolla

S

aimme viettää huikaisevan hienon toimintapäivän
12.9. Kotikirkolla kauniissa
syyssäässä. Pastori Vilho Savolainen johdatti talkooväen rukouksella siunaamaan päivän ja
antoi toimintaohjeita.
Väkeä alkoi tulla heti tapahtuman
alkaessa kymmeneltä ja kävijöitä
riitti aina iltapäivälle kahteen asti.

Liisi ja Erkki Lahtinen palvelivat laajennetun kirpputorin uusissa hienoissa tiloissa asiakkaita.
Marja-Leena Keskivinkka apulaisineen oli järjestänyt lapsille kirpputorin tiloihin ongintapisteen
hauskoine palkintoineen.

hatussa autoja ja Pertti Pitkänen oli rakentanut hienon frisbeegolfradan. Jouko Keskimaa
esitteli piha-alueella vanhan justeerisahan käyttöä.

TEKSTI ja KUVAT:
Jyrki Alanko

Kotikirkon kahviossa Kyllikki
Arponevan johdolla oli tarjolla
juotavaa ja syötävää. Matti Oikarilta sai varata 15 min hieronta-ajan ja Mirjami Keskimaa
mittasi vieraiden verenpaineita.
Eila ja Heikki Tenkanen olivat
koonneet kirkkosaliin n. 300 barbinukesta koostuvan Raamattuaiheisen näyttelyn, jonka avulla he
kertoivat Raamatun tärkeitä tapahtumia kahdessa näytöksessä.

Ulkona grillimakkaraa tarjoilivat
Arto Vanhanen ja Hannu Soininen. Jyrki Alanko pesi hiki

Kiitos kaikille toimintapäivässä mukana olleille!
Hyvin onnistuneen tapahtuman
rohkaisemana olisi tarkoitus jälleen
keväällä järjestää samantapainen
palvelutapahtuma Kotikirkolla. 
Frisbeegolfia kauniissa syyssäässä.

Barbit kertovat raamatusta.

Barbiet Hattulan kouluissa
-"Onpa Goljat tosi iso"
-"Ihania pukuja faaraon
tyttärellä ja kuninkailla ja
kuningattarilla"
-"Barabbas on julman
näköinen"
-"Itämaan tietäjät toivat
Jeesus-lapselle murhaa
ja häkää?"
-"Miksi spitaalisella miehellä
on jalka poikki?"
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T

ällaisia kommentteja kuului
lasten suusta, kun he silmät
kirkkaina ihmettelivät Raamatun hahmoihin puettuja barbienukkeja.
Eila ja Heikki Tenkanen Ikaalisista kiersivät viikon ajan yli 300
nuken kanssa Parolan kouluja ja
kertoivat niiden avulla Raamatun
kertomuksia luomisesta Jeesuksen paluuseen saakka niin, että
koko pelastussuunnitelma tuli
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esille. Nuket olivat esillä myös rukoushuoneella Kotikirkon toimintapäivänä, ja moni aikuinenkin
kuunteli ja ihasteli esitystä.

Barbiet Australiasta
Suomeen kouluihin
Nukkien tarina alkaa Australian
Brisbanesta, jossa Eilan sisko puki
nukkeja pyhäkoulutyötä varten.
Vuonna 2006 nuket tulivat Suomeen. Tenkaset pukivat lisää nuk-

TEKSTI:
Kirsi Miettinen

keja, kokosivat rekvisiittaa ja tekivät taustat näyttelylle. Nuket ovat
olleet lainassa Pirkanmaan koulutyössä ja mukana monilla leireillä. Vuodesta 2010 Tenkaset ovat
kiertäneet kahdestaan eri puolilla
Suomea seurakunnissa ja kouluilla.
”Tänä vuonnakin kouluja on takana ainakin 50. Vastaanotto on ollut
myönteinen ja kiitollinen. Lapsille
on ollut ihana kertoa Raamatun
kertomuksia, he ovat niin vastaanottavaisia,” kertoo Eila. 

SU 4.10.

klo 16
klo 16.30

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Vilho Savolainen,
Jyrki Alanko Kuoro
Pyhäkoulu

TI 6.10.

klo 11
klo 19

Leipäkirkko
Hämeen Parhaaksi -rukouskokous
Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, Turuntie 12

KE 7.10.

klo 18

Musiikkityöryhmän palaveri

TO 8.10.

klo 18–21 Mahdollisuus Muutokseen -kuorojen yhteisharjoitus
Jukolan Lintukodolla, Eeronkuja 5, Hämeenlinna

SU 11.10. klo 16
klo 16.30

Fida-tilaisuus, Mari Palomäki, Jouko Keskimaa
Vuokko Syväntö
Pyhäkoulu

MA 12.11. klo 13–16 OSALLISUUTTA JAKAMASSA - Köyhyyden ja
syrjäytymisen vastaisen päivän tapahtuma
Kumppanuustalolla, Kirjastokatu 1
TI 13.10.

klo 11
klo 19

Leipäkirkko
Sanan ja rukouksen ilta, Vilho Savolainen,
Jouko Keskimaa Riikka Pelkonen

SU 18.10. klo 16

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys,
Marko Hassinen Kati Kortelainen

TI 20.10.

Leipäkirkko
Miesten ja naisten rukousillat:
miehet Renkovahantie 337 (säävaraus),
naiset Alangoilla, Kotituvantie 10.

klo 11
klo 19

TO 22.10. klo 18–21 Mahdollisuus Muutokseen -kuorojen yhteisharjoitus
Jukolan Lintukodolla, Eeronkuja 5, Hämeenlinna
LA 24.10.

MAHDOLLISUUS MUUTOKSEEN -tilaisuudet
Elenia Areenalla. Tilaisuudet klo 16, 18.30 ja 21
(ks. tarkemmin eri ilmoitus)

SU 25.10. klo 16

Ylitä raja! -ekumeenisen vastuuviikon tilaisuus,
Vilho Savolainen, kahvitarjoilu

TI 27.10.

Leipäkirkko
Sanan ja rukouksen ilta, Matti Oikari

klo 11
klo 19

KE 28.10. klo 18

Vanhimmiston kokous

TO 29.10. klo 18

Aviopari-ilta Kotikirkolla

SU 1.11.

Perhejumis ja ehtoollinen, lapsityöntekijät

klo 11

Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen viikon kumppanuuspäivän tapahtuma

OSALLISUUTTA JAKAMASSA
Hämeenlinnassa Kumppanuustalolla, Kirjastokatu 1

MA 12.10. klo 13–16

Mukana mm.: Lama-ajan lapset -näytelmä, Sari Essayah,
Tarja Filatov, Sari Rautio
Musiikki: A-P Koponen ja Ida Bois
Vapaa pääsy ~ Tervetuloa!
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Järj. Hämeenlinnan seudun ruoka- ja talousavun verkosto
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Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti ARMO ilmestyy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan Vilholle viikko ennen lehden ilmestymistä.
Päätoimittaja: Vilho Savolainen

YHTEYSTIEDOT

Kansikuva:

YHTEYSTIEDOT

SÄHKÖPOSTI

info@hattulankotikirkko.fi

PANKKI
Viitenumerot:

Srk tili: FI74 5680 7550 0475 84
srktyö 50157
lähetystyö 16159

REMONTTITILI

FI04 5680 0020 2176 22
viite 724250

PASTORI

Vilho Savolainen
040 749 9433
vilho.savolainen@nic.fi

EVANKELISTAT

Vuokko Nyman 044 5313 716
Arto Hasari, motoristievenkelista
044 2131715
arto.hasari@gmail.com

Painopaikka: Ilves-Paino Oy

Eija Pitkänen

YHTEYSTIEDOT

YHTEYSTIEDOT

VANHIMMISTON PJ Jouko Keskimaa
044 5441391
jouko.keskimaa@gmail.com
HALLITUKSEN PJ

Heimo Miettinen
040 596 4778
heimo.miettinen@kktavastia.fi

LÄHETIT

Voitto ja Laura Mäkinen,
Malesia (kotimaan jaksolla)
voitto144@gmail.com
Sami ja Ulla Hatava, Nepal
sam.hatava@fidadevelopment.fi

Ritva Oksanen, Kari Peitsamo,
Ilkka Puhakka, Arto Myllärinen,
Mikaveli, Jone ja Kroco sekä
seurakuntien yhdistetty kuoro

ARTO MYLLÄRINEN

ILKKA PUHAKKA

