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Pääkirjoitus

Kevättä rinnassa!
Kevät yllättää ja ihastuttaa joka vuosi yhtä iloisesti. Uusi elämä alkaa nousta mustasta, kylmästä
maasta. Viimeistään lämpimät kevätsateet sulattavat loputkin roudat maasta ja auringon lämpö houkuttelee silmut aukeamaan ja oraan nousemaan. Linnut visertävät kilvan kevään sinfoniaa
ja sisimpäämme syntyy tulevaisuuden toivo. Elämä on Jumalan aikaan saama suuri ihme.
Myös sisimpämme voi olla kylmä ja routainen maa, joka odottaa hartaasti kevään lämpöä ja siunausten sateita. Voisimmeko itse edesauttaa kevään koittamista? Ainakin
kasvimaalla innokkaimmat kotipuutarhurit laittavat siemenet maahan mahdollisimman
varhain ja suojaavat kasvimaan hallaharsoilla. Sydämen maaperän hentoja taimia kannattaa hoitaa Jumalan armolla ja anteeksiantamuksella. Tullaan rukoillen mukaan seurakuntaan armon auringon lämpöön ja siunausten sateiden alle.
”Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän
antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja
kevätsateen, niin kuin entisaikaan.” Joel.2:23
Siunaten Jyrki

KOHOKOHTIA TAPSAN ELÄMÄSSÄ
Tapio Olavi Villikka syntyi 10 min kaksosveljensä Kaukon jälkeen Viipurissa
5.5.1939 Anton ja Aili Villikan kolmantena lapsena.
Tapsan elämään on mahtunut aika paljon; nuorena kuoron johtamista, Hyvä
Paimen -tilauksia (kitarapalkinto monena vuonna), Hyvä Sanoma-lehden myyntiä, aikuisena opettaja, erityisopettaja,
nuorisotyöntekijä,
lähetystyöntekijä,
vanhin, saarnaaja, srk:n johtaja ja paimen, suomenkielen opettaja. Nykyisin
kiireinen eläkeläinen nauttii elämästä ja
on aktiivinen mm. maahanmuuttaja- ja

diakoniatyössä. Välillä tulee saarnattuakin.
Larsmon lähetyskodissa, Artturi Kukkulan rukoillessa Tapsa täyttyi Pyhällä Hengellä ensimmäistä kertaa 12-vuotiaana
toisten sisarustensa kanssa.
Ylioppilaaksi hän pääsi vuonna 1958.
Opettajaksi hän valmistui 1962 ja meni
naimisiin Pirkko-Liisa Kilpalan kanssa
samana vuonna. Päivi, Jarno ja Jani syntyivät perheeseen tässä järjestyksessä.
Erityisopettajaksi Tapsa valmistui 1970
Jyväskylän Yliopistosta.
Hämeenlinnaan muuton jälkeen alkoi

Tapio Villikka
ns. hippiherätys, jossa hän sai olla mukana. Teetupatyö sai alkunsa David Wilkersonin näyn mukaisesti. Noin 125 uskoon
tullutta liitettiin Saalemiin ja satojen
puolesta rukoiltiin. Herätys on jäänyt
lähtemättömästi Tapsan mieleen elämän yhtenä parhaimpana aikana! Pyhä
Henki oli voimallisesti liikkeellä!
17-vuotiaana saatu kutsu lähetystyöhön
toteutui vasta 1975. Full Gospel Churches of Kenya kutsui hänet Mauri Vikstenin kautta toteuttamaan näkyä nuorisotyöstä. Siihen aikaan Keniaan matkustettiin laivalla ympäri Afrikan. Matka
kesti kolme viikkoa. Matkan aikana oli
hyvä opetella paikallista kieltä, swahilia.
Niilo Yli-Vainion ”edelläkävijänä” hän
kierteli ympäri Keniaa näyttämässä
”Elämä voittaa” -filmiä. Niilon kokouksissa Pyhä Henki ilmestyi voimallisesti ja
eräskin kenialainen pastori sanoi, ettei
varmana kaadu, mutta sinne se meni.
Yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista oli, kun noidat pitivät Niilon hereillä
koko yön Homa Bayssa. Seuraavana päivänä Niilo julisti kuin Elia, että ne, jotka
ovat noitien puolella, siirtyvät vasemmalle ja ne, jotka ovat Jumalan puolella,
siirtyvät oikealle. Pyhä Henki kaatoi pahan hengen valtaamia ihmisiä 125 yleisen rukouksen aikana.
Keniassa ensimmäisillä leireillä oli vain
30-50 nuorta. Koulutuksen jälkeen, kun
silmät olivat avautuneet, leireille alkoi
kokoontua kerrallaan yli 1200 nuorta.

Pirkon kutsuttiin Taivaaseen ja meidät
vihittiin v. 1996. Keniassa saimme olla
yhdessä saattamassa työtä loppuun kolmena talvena. Eräässäkin nuorten konferenssissa n. 200-300 nuorta luovutti
elämänsä Jumalan käyttöön ja työhön.
Kaikkiaan konferenssissa oli läsnä n.
1000 nuorta. Tämä oli nandi-työalueen
konferenssi, jossa Eli Rop on aluejohtajana.
Suomessa maahanmuuttajat toivat lähetystyön lähelle, kun Lammille avattiin
Vastaanottokeskus v. 2009. Lammin Helluntaiseurakunnassa Tapio sai opettaa
suomenkieltä päivisin ja Jeesus-filmiä
näytettiin eri kielillä tiistai-iltaisin.
Tähän asti elämä on ollut vaiherikas ja
välillä hyvinkin jännittävä. Tulevaisuudelta Tapio toivoo vielä suuria. Hän
odottaa toista suurta herätystä, jossa
Herra vahvistaa Sanansa sitä seuraavien
merkkien kautta.
Pia
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”niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen
ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.”
5.Ms.11:14

Ti 6.5.

18:30

Naisten rukousilta, Sirja Oikarilla, Leteensuontie 255
Miesten rukousilta, Klaus Sundqvistilla Juholantie 59 Tyrväntö

Ke 7.5.

19:00

Nuortenilta Jyrki Alanko, Riikka Pelkonen, Kari KK Korhonen,
Musiikissa Juho Oikari Band, Tarjoilu

Su 11.5.

16:00

Äitienpäivän Jumalanpalvelus, nuoret
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”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.”
Room 12:15

Ti 13.5. 18:00
19:00

Kuoroharjoitus
Rukousilta, Matti Oikari, Pentti Rolig. Rahalahja raamattutyöhön

Ke 14.5. 18:00

Vanhimmistokokous

Su 18.5.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Matti Oikari, Teppo Komonen
Pyhäkoulun kevätkauden päätös

18:00

Hämeen Parhaaksi –rukousilta, Linkki Srk (Maskun yläkerta)

Hattulan Kotikirkko on yhdessä Gospel Ridersin kanssa
Hattulan markkinoilla 7.6.
Tule mukaan levittämään Hyvää Sanomaa!!

Kanta- ja Päijät-Hämeessä 15.9.-12.10.2014
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"Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja,
mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.” 1.Kor.14:1

Ti 20.5.

19:00

Seurakuntailta, Jyrki Alanko. Esillä srk:n talous, remontti , kesän
toiminta ja Mahdollisuus Muutokseen missio

Ke 21.5. 19:00

Hallituksen kokous

La 24.5.

10-16

Vanhimmiston koulutus Takajärvellä, Teuvo Toivanen

Su 25.5.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko
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”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.”
Room.12:10

Ti 27.5.

18:00

Kuoroharjoitus

19:00

Rukousilta Raamatun äärellä Heimo Miettinen

Ke 28.5. 18:00

Lastenleirin palaveri Kotikirkolla

Su 1.6.

Ehtoollisjuhla Jouko Keskimaa ja Jyrki Alanko, Kotikirkon kuoro

18:00

HUOM! Sunnuntain tilaisuudet kesäajan klo 18:00
Jyrki vapaalla
maanantaisin
sekä 15.-18.5.
Pastori tavattavissa
kotikirkolla
ti ja to klo 13-15
HUOM!
Ei 15.5.

Kesäleirit 7.-13.7.
Takajärvellä
7.-10.7. Lastenleiri
10.-13.7. Varkkileiri
VARAA AIKA KALENTERIISI
Seuraava leiripalaveri ke 28.5. klo 18 Kotikirkolla
Järj. Hämeenlinnan ja Hattulan helluntaiseurakunta

Gospel Riders

Ilosanomaa
mutkaisilla teillä!
Moottoripyörät kiinnostavat niin nuoria kuin aikuisiakin. Gospel Riders on
yhteiskristillinen moottoripyöräkerho,
jossa viedään ilosanomaa eteenpäin
moottoripyörillä niin nuorten tapahtumiin kuin toisille motoristeillekin.
Moottoripyöräily on kasvava harrastus.
Koska siihen liittyy monia vaaroja, on hyvä kertoa ilosanomaa Jeesuksesta.
Moottoripyörällä liikkuessa pääsee monesti keskustelemaan hengellisistä asioista. Ihmisten elämä on kuin Alppien ylitystä. Kapeilla mutkateillä toiset menevät
ohi ja toisia ohitetaan. Välillä pysähdytään katsomaan rotkon pohjalle tai Jumalan luomaa kauneutta ja jylhiä maisemia.
Näille vuorten ylittäjille voimme kertoa,
että Taivaan Isä on mukana niin jokaisessa neulansilmämutkassa kuin ylä- ja alamäessäkin. Voimme luottaa Hänen huolenpitoonsa. Keskusteluissa on hyvä olla

mukana motoristiraamattu, motoristin
huoltokirja, jolla voi huoltaa itseään ja
jonka ohjauksella pääsemme Taivasten
valtakuntaan. Elämässämme tärkeintä on
rukous ja Jumalan ohjaus kaikilla teillämme. Jumalan johdatuksessa löydämme
oikean tien!
Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin
oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin
korvin kuulet takaasi ohjeen: ”Tässä on
tie, kulkekaa sitä” Jes. 30:21
Jos haluat tietää enemmän kerhosta, ota
yhteyttä: Arto Hasari 044 2131715.
Motoristievankelista Arto

Mahdollisuus Muutokseen mediamission tärkeitä päivämääriä
29.5. klo 19 Innostu missiosta –ilta Hämeenlinnan Vapaaseurakunnassa
27.8. klo 18 Nuorten missio –ilta Poltinahon seurakuntatalolla
30.8. klo 9-15 Puhelinvastaajien ja kirjakuriirien 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 ja 19 Missiojuhla Hämeenlinnan Elenia Areenalla

Sinun paikkasi Kristus –ruumiissa
Koulutustapahtumaan 11.-13.4. osallistui nelisenkymmentä innokasta seurakuntalaista. Kouluttajina toimivat Jyrki ja Marika Isohella Seinäjoelta. Koulutus oli yhteinen Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan kanssa ja
se myös toteutettiin molempien seurakuntien tiloissa.
Perjantaina Marika puhui Gideonin kertomuksen perusteella rohkaisevasti lahjoista, joita juuri meille on
uskottu. Jumala varustaa meidät, jotta voimme palvella
seurakunnassa hänen suunnitelmansa mukaisesti.
Lauantaina ja sunnuntaina perehdyimme Jyrkin ja Marikan opetuksella yhdeksään armolahjaan ja yhdeksään
seurakuntavirkaan. Jokainen täytti sekä armolahja- että seurakuntavirkakyselyn. Näiden avulla jokainen sai suuntaa antavan arvion omista palvelulahjoistaan ja armoituksistaan. On tärkeä Pyhän Hengen johdatuksessa vahvistua omien lahjojensa käytössä
seurakunnan ja oman hengellisen elämän parhaaksi.
Ryhmissä pohdimme, millainen on
ihanneseurakunta. Tärkeänä koettiin mm. keskinäinen rakkaus ja
luottamuksellinen ilmapiiri sekä Pyhän Hengen läsnäolo. Tätä kaipaamme myös Hattulan kotikirkossa.
Jyrki ja Saija

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
Kati Kortelainen
Ilves-Paino Oy

Kesä– heinäkuun kaksoisnumeroon tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan
25.5. mennessä Jyrkille.

