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Kannustakaamme toisiamme

P

”

ysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä
hän, joka on antanut meille
lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme
rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me
emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin
kuin muutamilla on tapana, vaan
meidän tulee rohkaista toisiamme,
sitä enemmän mitä lähempänä nä-

ette Herran päivän olevan.” (Hepr.
10:23–25)

siamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.

Maailmamme on muuttumassa
yhä kylmemmäksi, kovempiotteiseksi ja yksinäisemmäksi paikaksi.
Yhteiskunnan moraalin rappioituessa, ihmisten itsekkyyden täyttäessä sydämet ja yksilökeskeisyyden
vallatessa alaa moni on yksinäisempi kuin koskaan ennen. Pahuuden
keskellä uskovinakin saatamme eksyä vain päivittelemään olosuhteita
ja maailman pahuutta: ”Oi aikoja,
oi tapoja!”

Jumalan rohkaisema voi
auttaa toisiakin

Pimeiden aikojen ei kuitenkaan
tarvitse hallita sisintämme, jos Jeesuksen omat päättävät rohkaista
ja kannustaa toisiaan aina, kun se
vain on mahdollista. Paavali tiesi,
ettei toivomme ja tunnustuksemme perustu omiin saavutuksiin tai
elämän olosuhteisiin vaan Häneen,
joka on luotettava. Siksi hän kehottaakin meitä pitämään huolta
toisistamme ja kannustamaan toi-

Aviopari -illasta

I

hmisellä on elämänsä aikana
muutamia isoja, kauaskantoisia
asioita: uskoontulo, ammatinvalinta ja avioituminen. Näihin
kaikkiin voimme itse vaikuttaa.
Hengellisestä elämästä pyrimme
pitämään huolta. Työssä kouluttaudumme lisää tarpeen mukaan. Mutta avioliiton jätämme
usein ”Herran
huomaan”, siihen liikoja panostamatta. Tär-
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TEKSTI:
Vilho Savolainen

TEKSTI:
Pirjo Savolainen

keimpään ja kaikkeen muuhun
vaikuttavaan
ihmissuhteeseen
kannattaa panostaa.
Seurakunnassa järjestetään aviopari-ilta noin kerran kuukaudessa
(poikkeuksena joulukuu). Olette
tervetulleita niihin mukaan. Jos
puolisosi ei jostain syystä pääse
osallistumaan, olet tervetullut
myös yksin.
PS. Tulkaa rohkeasti mukaan –
henkilökohtaisista asioista ei tarvitse muille kertoa!
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Usein koemme avuttomuutta emmekä tiedä, kuinka rohkaista ja
kannustaa toista niin kuin hän sillä
hetkellä tarvitsisi. Saatamme itsekin olla niin kuormien ja taakkojen painamia, ettei meistä tunnu
olevan ketään toista auttamaan.
Silloin on hyvä tietää, ettei Jumala vaadi meiltä omia ponnistelua.
Hän on armahtava Isä ja runsaan
lohdutuksen Jumala, joka tahtoo
itse ”rohkaista meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että Häneltä
saamamme lohdutuksen voimalla
jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia.” (2. Kor. 1:4) Näin
Herra vahvistaa meitä voidakseen
käyttää meitä toisten auttamiseksi.
Ne, jotka saavat rohkaisua Jumalalta, pystyvät auttamaan toisiakin.
Jeesuksen omina tiedämme, että
pian saamme nousta tuuliin ja pilviin Herraa vastaan ja päästä siihen
maahan, joka ei järky. Raamatusta näemme myös, että tuomion
päivä kohtaa tätä maailmaa. Mitä
lähempänä näemme Herran päivän olevan, sitä enemmän meidän
tulee rohkaista toisiamme. Siksi
meidän ei tule laiminlyödä seurakunnan yhteisiä kokouksia (Hepr.
10:25). Juuri seurakunnan keskellä
Kristukseen ruumin jäseninä saamme vahvistua ja kokea rohkaisua
sekä kannustaa toisiamme jaksamaan arjen haasteiden keskellä. 

God
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K

otikirkolle kokoontui lähes 100 naista naistenpäivään
lauantaina
3.10.2015. Emeritus vanhin
Tep po Komonen toivotti seurakunnan puolesta väen tervetulleeksi ja totesi, että tänään
miehet ottavat Martan osan ja
naiset saavat Marian osan.

tulee huolella hoitaa. Jeesuksen
sovitustyön kautta myös säröille
mennyt sisäinen ihmisemme voi
parantua ja elää siinä rauhassa ja
pyhässä huolettomuudessa, jonka
vain Jeesus voi lahjoittaa.

Kutsu pyhään
huolettomuuteen

Kantelemusiikkia
uudella tavalla

Terapeutti, kouluttaja ja kirjailija
Salme Blomster kutsui meitä etsimään aitoa minuutta, sisäistä rauhaa, Jeesuksen antamaa rauhaa.
Tuolloin ”enää en elä minä, vaan
Kristus elää minussa (Gal. 2:20)”.

Päivän aikana saimme myös nauttia Ida Elinan soitosta ja laulusta.
”Afroamerikkalaisesta musiikista
ammentava Ida Elina on Suomen
eturivin kanteleensoittajia, uraauurtava taiteilija sekä laulaja-lauluntekijä. Musiikillaan kantelevirtuoosi Ida Elina rikkoo rohkeasti
rajoja, luo uutta ja vie rytmikkäällä
soitollaan kantelemusiikin täysin
uudelle tasolle.” Tämä Ida Elinan
esittely hänen kotisivuiltaan koettiin todeksi. Keittiöpalvelun valinneet miehetkin pitivät taukoa ja
pääsivät osalliseksi tästä ainutlaatuisesta taide-elämyksestä.

Monilla meistä on käsittelemättömiä, kätkettyjä sisäisiä haavoja ja
lukkoja, joista kumpuavat tunteet
ohjaavat meitä. Kivun pelko estää meitä käsittelemästä näitä. Ja
kuitenkin meidän tulisi tunnistaa,
tunnustaa ja työstää nämä haavat ja kivut. Henki kutsuu sielua
elämään, luopumaan panssareistamme ja suostumaan kasvuun,
joka on prosessi. Häpeä-ihminen
ei koskaan riitä itselleen. Jumalan
työtä ei kuitenkaan sovi väheksyä
tai aliarvioida; Hän on luonut meidät omaksi kuvakseen, olemme Pyhän Hengen temppeli, jota meidän

TEKSTI: Kirsti Miettinen
KUVAT: Eija Pitkänen
Salme Blomster

Yhteistyöllä
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Hämeenlinnan Saalemin kanssa.
Vain päivän mittaisen tapahtuman
järjestämiseen osallistui uskomattoman monta henkilöä: tarvittiin
ilmoituksen suunnittelija, ruokasalin somistaja, lipunmyyjä, miksaaja
ja roudari, talkoolaiset pakettien
hankintaan ja tekoon, liikenteenohjaaja, rukousavustajat, kirpputo-
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Ida Elina

rin myyjät ja joukko keittiölle ruoan suunnitteluun, hankintaan ja
valmistamiseen sekä tarjoiluun ja
tiskaamiseen. Yhteistyö sujui iloisella mielellä. Kiitos jokaiselle vaivaa nähneelle ja kiitos Vitabalans
Oy:lle D-vitamiinipurutableteista,
joista saimme mukavan muistamisen osallistujille. Kiitos myös
järjestelytoimikunnalle, jota ilman
päivä olisi jäänyt toteutumatta. Oli
ilo palvella, kuten kuulin erään talkoolaisen sanovan. 
3

Merkkipäivät ja muut se

L

okakuun 4. päivänä Hattulan Kotikirkossa oli iloinen tapahtuma, kun Riitta Lahtinen siunattiin seurakuntamme yhteyteen sunnuntain jumalanpalveluksessa.
Riitta tuli uskoon vuonna 1977. Riitan veli, Rauni Siren, oli perheineen
löytänyt Jeesuksen Vapahtajakseen joitakin aikoja aiemmin. Muutos
Raunin elämässä teki suuren vaikutuksen Riittaan ja hänen tyttäreensä Eijaan. Molemmat alkoivat kaivata samanlaista pelastusta myös itselleen ja ennen pitkään he tulivat uskoon, ensin tytär sitten äiti.
Riitta liittyi Hämeenlinnan helluntaiseurakuntaan, missä tuolloin Matti Vuorinen ja Ilkka Salminen olivat työntekijöinä. Vuodet ovat vierineet eteenpäin, mutta usko Jumalaan on pysynyt aina ykkösasiana.
Sunnuntain kokoukset ovat olleet tärkeitä Riitalle, sieltä on saanut
Sanan evästä arkipäiviin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Riitta
on aktiivisesti osallistunut Saalemin lähetyskerhon toimintaan. Monet
patalaput ja muut ompelukset on tehty lähetysmyyjäisiin.
Noin vuosi sitten Riitta muutti puolisonsa kanssa Hämeenlinnasta Parolaan. Melko pian löytyi sieltä myös Hattulan Kotikirkko, aivan kävelymatkan päästä.
Haluamme toivottaa Riitan sydämellisesti tervetulleeksi seurakuntaamme! 
Teksti ja kuva: Eija Pitkänen
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S

eurakuntamme
pitkäaikainen jäsen Aulis Riepponen täytti pyöreitä
syyskuun lopulla. Käsistään kätevänä Aulis on ollut monessa
mukana. Mm. Kotikirkon pääsalin sisäkaton kaunis muoto
on Auliksen käsialaa. Kun Kotikirkolla tehdään saneerauksia,
Aulis on varmasti paikalla. Viimeisin iso urakka on ollut Hyvän
Tahdon Kirpputorin saneeraus ja
laajennus. Auliksen kädenjälki
näkyy myös muualla Hattulassa,
koska hän teki pitkän päivätyön
Hattulan kunnan palveluksessa.
Pitkän matkan juoksu koukutti Auliksen vasta varttuneemmalla iällä,
se on pitänyt Auliksen teräskunnossa. Hänestä löytyy myös taiteellinen puoli huumoria unohtamatta.
Aulis maalaa ja näyttelee Hattulan
harrastajateatterissa ja nuorempana musiikki oli harrastuksista suuremmassa roolissa.
Sydämelliset Onnittelut ja Taivaan
Isän siunausta. 
Teksti ja kuva: Heimo Miettinen

eurakunnan kuulumiset

K

iitä Herraa minun sieluni”, näin alkaa 95
vuotiaan Tyyne Ikosen
kiitosrukous! Tyyne kiittää Jumalaa elämänsä jokaisesta hetkestä. Hattulan Vuohiniemessä syntyneen, sittemmin
Parolan keskustaan
kotiutuneen Tyynen kiitollista
mieltä Jumalaa kohtaan
eivät pienet
vastoinkäymiset hetk a u t a .
Tu p a k o kouksessa
elämänsä
Jeesukselle antaneen ja
Hattulan Kotikirkossa vuosikausia pyhäkoulutyötä tehneen Tyynen
muistoissa ovat useat silloiset
pyhäkoululapset ja myös vanhat pyhäkoululaulut ovat mielessä. Lempilauluja on mm.
”Älä silmä pieni katso mihin
vain”. Viisilapsisen perheen
äitinä rakkautta ja neuvoja on
riittänyt sekä omille että muillekin lapsille.

na hän ei pääse seurakunnan kokouksiin. Jospa vielä jaksaisin ehtoolliskokoukseen tulla, haikailee
Tyyne. Mutta hyvä on, että minulle tuodaan ehtoollinen kotiin,
jos en jaksa lähteä seurakuntaan,
mietiskelee Tyyne taas
positiiviseen tapaansa. Päivittäin Tyyne huokailee
Taivaan Isän
puoleen lastensa, lastenlastensa
ja ystäviensä puolesta, ja jaksaahan hän
muistaa rukouksin myös
rakasta kotiseurakuntaakin. Tyynellä on iloista mieltä
ja toiveikkuutta meille muillekin
jaettavaksi. Siinä on oppimisen
aihetta myös meille nuoremmille, terveemmille ihmisille. Jumala
pitää huolen! Jeesuksen vereen
turvaten Tyyne rupeaa hyräilemään laulua ”Suuri rakkauden
meri”. Oli ilo saada rukoilla Tyynen kanssa ja tuntea Pyhän Hengen läsnäolo.

IIoitkaa aina Herrassa

Ilosilmäinen Tyyne toivottaa Jumalan Siunausta Kotiseurakunnalle! 
Teksti ja kuva: Arto Hasari

Tyynen liikkuminen on käynyt
huonommaksi ja sen seuraukse-
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O

lavi syntyi maanviljelijäperheeseen, jossa oli useampia sisaruksia. Perheen
ainoana poikana hänestä tuli talon
isäntä alle 10 vuotiaana. Hattulassa Olavi tunnetaankin hyvin maanviljelys- ja karjankasvatustyöstä.
Olavin koti oli kristitty. Jo varhain
hänen ollessa vielä lapsi kotona
pidettiin hengellisiä kokouksia. Ne
olivat monille kyläläisille kohokohta, erikoismaininta myös juustojuhlista.
Olavi tunnetaan hyväsydämisenä
ja alttiina seurakunnan ja opiston
tukijana. Myös lähetystyö ja romanikansa ovat hänen sydämellään. 
TEKSTI: Rauha ja Teppo Komonen
Kuva: Jyrki Alanko

Sisko Karlsson
s. 13.8.1929 ❧ k. 14.10.2015
Klaus Sundqvist
s. 26.5.1952 ❧ k. 16.10.2015
Juha Wörlin
s. 20.7.1956 ❧ k. 25.10.2015
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Kirpputorin kuulumisia

TEKSTI: Liisi ja Erkki Lahtinen
KUVA: Jyrki Alanko

I

lma on viilentynyt ja syksy on
saapunut kauniine aurinkoisine päivineen ja pakkasöineen. Nyt on hyvä aika katsoa
taakse jääneeseen kesään. Mennyt kesä oli kirpputorilla työn
täyteistä aikaa. Kun kesäkuun
toisena päivänä vietimme virallisia avajaisia, emme vielä silloin
tienneet, kuinka hyvän vastaanoton kirpputoritoiminta saa.
Tila, joka oli remontoitu toimintaa varten, jäi heti liian pieneksi.
Parolassa ei ole ollut kirpputoria
moneen vuoteen. Ihmiset olivat
tyytyväisiä, että tällainen paikka
tuli omalle kylälle.

Kirpputorin
laajentaminen
Kesän aikana on remontoitu yksi
huone lisää. Urakka oli suuri ja
voimia kysyvä. Kylmästä tilasta oli
rakennettava lämmin. Katto, sei-

nät, lattia, ikkunat ja ovi oli lämpöeristettävä eli ihan kaikki. Fyysisesti
voimia vaativat työt suurimmalta
osin teki Aulis. Jouko ja Teppo kävivät myöskin auttamassa. Ahkeran
uurastuksen jälkeen laajennusosan
avajaisia vietettiin 12.9. koko perheen toimintapäivän yhteydessä.

Kirpputori on saanut
hyvän vastaanoton
Iloisesti olemme yllättyneet, kuinka hyvin asiakkaat ovat löytäneet
kirpputorin. Hattulan lisäksi ympäristökunnista ja kauempaakin on
käynyt ostajia. Myös kesäasukkaat
ovat käyneet ahkerasti ostoksilla.
Monista asiakkaista olemme saaneet ystäviä. Leipäkirkon väenkin
kanssa olemme tulleet tutuiksi. He
ovat alkaneet kutsua meitä PAPAKSI ja MAMMAKSI. Olemme ylpeitä
saamistamme arvonimistä.
Myytäväksi on tullut hyvää ja puhdasta
tavaraa.
Olemme
huomanneet usein,
kun pussin suun
avaa, tulee sieltä
pesuaineen tuoksu. Toivomme jatkossakin teidän
ylimääräisten tavaroidenne löytävän tiensä Hyvän
Tahdon Kirpputorille. Ajankohtaan
sopivat lämpimät
vaatteet ja peit-

Erkki ja Liisi Lahtinen
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teet menevät nyt hyvin kaupaksi.
On mukava nähdä, kuinka ihmiset
tulevat iloisiksi löytäessään tarpeellisia tavaroita.

Niin kuin on päiväsi,
niin on voimasikin oleva
Ihmeellisesti Jumala on antanut
voimia ja koemme, että tämä tehtävä on saatu Herralta. Kuinka kauan meillä riittää voimia, emme tiedä. Se on taivaallisen Isän käsissä.
Erkki on usein muistellut, kun hän
oli helmikuussa 2015 neurologisella osastolla aivoverenkiertohäiriön
vuoksi hoidossa, lääkärit ehdottivat, että hänen pitäisi hakeutua
laitoshoitoon. Herra on kuitenkin
antanut voimia ja vahvistanut niin
paljon, että koko remontin ajan
hän on saanut olla mukana pienenä juoksupoikana ja käydä kaupoilla hakemassa tarvikkeita. Mielestämme tässä toteutui se, että
kun Herralta saa tehtävän, Hän
antaa myös voiman sen suorittamiseen. Remontin jälkeen Erkki on
ollut kirpputorilla joka kerta myyntipäivinä. Tämä on suuri kiitoksen
aihe. Viime päivinä Erkin sydämellä
ja kielellä on soinut laulun sanat:
”Sydämeni täytä Hengen tulella, maljani suo olla ylivuotava,
sillä
Sinua
tahdon
palvella, Sinun tahtoasi tehdä ilolla.
Herrani Jeesus oot elämäni, Herrani Jeesus oot rakkautein … ”
Pyydämme saada sulkeutua esirukouksiinne, että voisimme olla
Taivaallisen Isän johdatuksessa ja
olla osaltamme mukana viemässä
Hyvää Sanomaa eteenpäin. 

Mahdollisuus
muutokseen
TEKSTI: Jyrki Alanko

- tapahtuma 24.10.2015

H

ämeenlinnan alueen
seurakuntien yhteinen
Mahdollisuus
Muutokseen -juhla 24.10.
kokosi
Elenia-Areenalle
noin 500 ihmistä.
Päivän aikana oli monipuolista ohjelmaa kaikille ikäryhmille. Lapsille oli omaa
ohjelmaa, jossa oli mukana
myös Jone ja Kroco. Nuoret
”fanittivat” Mikavelin konsertissa ja vähän vanhemmat
kuuntelivat Kari Peitsamoa ja
Ritva Oksasta. Seurakuntien
yhteistyö toimi hienosti juhlan järjestelyissä, kun perjantai-iltana seitsemän jälkeen
alkoi liikuntasalin varustelu
noin 50 talkoolaisen voimin.
Lauantaina oli väkeä saman
verran laittamassa salia takaisin liikuntahallin tarpeisiin.
Molempina iltoina työt menivät seuraavan vuorokauden
puolelle, mutta hyvillä mielin
kaikki palvelivat. Seurakuntien yhdistetty kuoro oli myös
hieno osoitus yhteistyöstä.
Kuoro lauloi molemmissa tilaisuuksissa, joissa julistajana oli Ilkka Puhakka. Lisäksi
saimme kuulla ja nähdä Arto
Myllärisen teatteriesitykset
haudankaivajasta ja tuhlaajapojasta.
Mahdollisuus Muutokseen
juhla oli hyvin järjestetty ja
näyttävästi toteutettu kokonaisuus. Toivottavasti evankeliumi sai koskettaa monien
sydäntä ja voitaisiin iloita uskon syntymisestä ja lujittumisesta. 

SU 1.11. klo 16

Perhejumalanpalvelus ja ehtoollinen
Vilho Savolainen, lapsityöntekijät  Kati & Sarita
klo 16.30 Pyhäkoulu

TI 3.11.

klo 11
klo 19

Leipäkirkko
Hämeen Parhaaksi -rukousilta Toimiksella,
Myllärinkatu 6, Hämeenlinna

KE 4.11.

klo 19

Seurakunan hallituksen kokous

PE 6.11.

klo 19

UUSI ELÄMÄ VOITTAA -tilaisuus
Kemin Jokke  Uusi laulu kaduilta. Kahvitarjoilu.

SU 8.11. klo 16

Isänpäivän jumalanpalvelus
Tapio Villikka, Jouko Keskimaa  Sarita Seilonen
klo 16.30 Pyhäkoulu

TI 10.11. klo 11
klo 19

Leipäkirkko
Sanan ja rukouksen ilta
Jouko ja Mirjami Keskimaa (terveiset
lähetysmatkalta Sulawedeltä),  Riikka Pelkonen

SU 15.11. klo 16

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys
Pirjo Savolainen, Vilho Savolainen  Leena Karonen
klo 16.30 Pyhäkoulu

TI 17.11. klo 11
Leipäkirkko
klo 18.30 Miesten ja naisten rukousillat:
miehet Tekosaarella
naiset Savolaisilla, Kaivohaka 4 A 16
TO 19.11. klo 19–21 Aviopari-ilta Kotikirkolla
”Sitoutumisen siunaus” Kati ja Seppo
Kortelainen, kahvitarjoilu
SU 22.11. klo 14.30 Joulujuhlan suunnittelupalaveri
klo 16
Pyhäpäivän sana ja Ylistys
Riikka Pelkonen, Vilho Savolainen
 HOPE Hämeenlinnasta
klo 16.30 Pyhäkoulu
TI 24.11. klo 11
klo 19

Leipäkirkko
Sanan ja rukouksen ilta
Jyrki Alanko  Vilho Savolainen

SU 29.11. klo 16

Pyhäpäivän sana ja Ylistys
Vilho Savolainen, Riikka Pelkonen  Kati Kortelainen
klo 16.30 Pyhäkoulu

TI 1.12.

klo 19

LA 5.12.

Hämeen Parhaaksi -rukousilta Vapaaseurakunnassa, Sibeliuksenkatu 17, Hämeenlinna
Jouluseikkailu Porvooseen pienoismallimaailma
Noarkiin. Lähtö klo 8.15, paluu klo 18
mennessä (ks. eri ilm.)

SU 6.12. klo 11

Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
Jorma Satama, Jyrki Alanko  Kuoro
klo 16.30 Pyhäkoulu (syyskauden viimeinen kokoontuminen)
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In Memoriam
Klaus Sundqvist

* 26.5.1952 †16.10.2015
16.10.2015

K

laus Sundqvist syntyi Helsingissä. Hän tuli 70-luvun loppupuolella uskoon ja liittyi Helsingin lähetysseurakuntaan. Elämä uskossa ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Maailma vei mennessään.
Musiikkiharrastus johti hänet soittamaan useissa yhtyeissä ja rock-kulttuuri veti puoleensa. Tutuksi tulivat alkoholin lisäksi kannabis ja amfetamiiniakin tuli kokeiltua. Ne eivät kuitenkaan milloinkaan hallinneet Klausia. Hän toimi yrittäjänä LVI-alalla. Hän myös avioitui ja sai kaksi lasta.
Elämä ei kohdellut Klausia helläkätisesti. Ensimmäinen ja myöhemmin toinenkin avioliitto päättyivät eroon. Konkurssinkin hän koki
kahdesti. Perheen Hattulassa Juholantiellä sijaitseva kesämökki oli hänelle rakas paikka. Vanajavedellä oli paljon tarjottavaa veneilystä pitävälle miehelle. Vastoinkäymisten aikana mökin merkitys korostui. Se oli Klausin mukaan paikka, jossa hän nuoli haavansa.
Pari vuotta sitten Klausin elämä mullistui. Hän sairastui haimasyöpään.
Heti alkuvaiheessa oli selvää, ettei tautia voinut parantaa lääketieteellisin keinoin. Klausille ei ollut tämän jälkeen epäselvää, mikä on kaikkein
tärkeintä. Hän otti yhteyttä sairaalapastori Tuula Portiniin. Klaus kysyi ensimmäisenä, oliko sairaalapastori uudestisyntynyt. Saatuaan myöntävän vastauksen hän ilmoitti pastorille haluavansa tulla uskoon. Jumala johdatti Klausin Hattulan Kotikirkkoon ja hänestä tuli tuttu näky sunnuntaikokouksissa. Myös leipäkirkko
tuli hänelle rakkaaksi. Saatiinpa hänen musisointiaankin kuulla näissä tilaisuuksissa kitaran soiton ja laulun muodossa. Uskosta osattomille ystävilleen Klaus todisti ahkerasti uskostaan.
Sytostaattihoidot hidastivat haimasyövän etenemistä. Marraskuussa 2014 Klausin vointi alkoi kuitenkin olla huono. Kävimme tuolloin voitelemassa Klausin öljyllä ja rukoilimme hänen puolestaan. Noin kuukauden kuluessa tästä hänen vointinsa alkoi merkittävästi parantua. Ruokahalu tuli takaisin ja paino nousi parissa kuukaudessa kymmenellä kilolla. Klaus osti useita vanhoja autoja ja käytti tarmoaan niiden kunnostukseen.
Kesällä 2015 tauti alkoi kuitenkin saada yhä vahvempaa otetta. Sytostaattihoidot lopetettiin tehottomina. Ruoka ei maistunut ja Klausin paino laski nopeasti. Voimat heikkenivät ja hän ymmärsi kuoleman lähestyvän. Klaus sanoi haluavansa asua
loppuun asti Juholantien mökillä. Adoptioisä Olavi ja serkku Juha huolehtivat hänestä ja olivat hänen seuranaan. Läheiset ja ystävät muistivat Klausia ja pitivät yhteyttä. Uskonveljet kävivät rohkaisemassa ja rukoilemassa hänen puolestaan.
Pari viikkoa ennen kuolemaansa Klaus joutui muuttamaan saattohoitoon Koivikkokotiin. Voimia omista perustarpeista huolehtimiseen ei enää yksinkertaisesti ollut. Vierailijoita kävi edelleen. Klaus kuunteli Uutta Testamenttia äänikirjana. Hänelle tarjottiin myös ehtoollista. Viimeisinä päivinä Klaus sai vahvistua uskossaan. Epäilyksiä ei enää ollut. Klaus nukkui pois 16.10. aamuyöllä. Kärsimykset ja tämän maailman murheet jäivät taakse.
Häntä kaipaamaan jäivät sukulaiset ja ystävät. Allekirjoittaneelle jäi mieleen viimeinen kädenpuristuksemme noin puolitoista viikkoa ennen Klausin kuolemaa. Klaus totesi tuolloin: ”Palataan.” Niin palataankin, mutta ei enää tässä elämässä
vaan voittajana perillä!
Hattulassa 25.10.2015
Jälleennäkemisen toivossa,
Seppo Kortelainen

HATTULAN KOTIKIRKKO
Teollisuustie 6, 13720 Parola | www.hattulankotikirkko.fi | info@hattulankotikirkko.fi

Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti ARMO ilmestyy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan Mirjamille viikkoa ennen lehden ilmestymistä.
Päätoimittaja: Vilho Savolainen Toimitussihteeri: Mirjami Keskimaa Kansikuva: Eija Pitkänen Painopaikka: Ilves-Paino Oy
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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
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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,
Pohjois-Korea
sam.hatava@fidadevelopment.fi

