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Olemme kristittyjen yhteisö, joka tekee työtä 
tavoittaakseen Suomen lapset kristinuskon sanomalla  

ja tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus  
ja kasvaa Hänen opetuslapsenaan.

Kuva: Adobe Stock / yanlev 



Oletko ajatellut jostain 
toisesta ihmisestä, 
että helppoahan sen 
on todistaa Jeesuk-

sesta tai tehdä jotain muuta 
Jumalan valtakunnan hyväk-
si, kun hän on niin rohkea, 
hänellä on vahva itsetunto ja 
monia, monia muita hyviä ja 
tarpeellisia ominaisuuksia? 
Ja samaan aikaan ajatellut 
itsestäsi, ettei tällaisesta on-
nettomasta reppanasta ole 
mihinkään muuhun kuin is-
tumaan ja uskomaan.

Muistatko Gideonin? Tuon 
pelokkaan miehen, josta 
kerrotaan Tuomarien kir-

jassa ja jonka Jumala valitsi 
pelastamaan kansansa sen 
viholliselta. Israelilaiset oli-
vat hylänneet Jumalan ja 
palvoivat epäjumalaa, mikä 
johti heidät suureen kur-
juuteen viholliskansan ah-
distaessa heitä. Lopulta he 
huusivat Jumalaa avukseen 
ja Jumalalla oli suunnitelma 
heidän pelastamisekseen. 
Gideon teki arkipuuhiaan 
peläten vihollista, kun Juma-
la lähetti enkelinsä Hänen 
juttusilleen. Ensimmäiset 
sanat Gideonille oli: ”Herra 
on kanssasi, sinä urhea so-
turi.” Vaikka Gideon ei näh-

nyt kuin oman pelkonsa ja 
kansansa toivottoman tilan 
ja koki, että Jumala on hyl-
jännyt heidät, Jumala näki 
enemmän. Jumala näki, 
mitä pelokkaasta Gideonista 
vielä voisi tulla. Jumala tiesi, 
mitä hän itse aikoi Gideo-
nin kautta tehdä, joten hän 
puhui Gideonille ikään kuin 
tuleva olisi jo tapahtunut. 
Raamattu kertookin, että 
Gideonin toivottomuudesta 
ja peloista huolimatta Ju-
malalla oli hänelle tehtävä: 
”Herra katsoi häneen ja sa-
noi: ’Käytä sitä voimaa, joka 
sinussa on. Mene ja pelasta 
Israel midianilaisten käsistä. 
Minä lähetän sinut!’” Tuom. 

6:14 Kyseessä ei ollutkaan 
mikään pieni homma, vaan 
kansan pelastaminen. Silti 
Jumala ei kysellyt Gideonin 
koulutusta, ei kokemusta, ei 
lihasvoimaa, ei rohkeuden 
määrää tai mitään muuta-
kaan, vaan käski käyttämään 
sitä, mitä hänellä on. Ei Hän 
myöskään antanut mitään 
lisävoimia tai erityisominai-
suuksia, vaan muistutti, että 
kun Hän, itse Jumala, on hä-
nen kanssaan, Gideon kukis-
taa viholliset.

Sinutkin, joka uskot Jee-
sukseen, on kutsuttu työhön 
pelastamaan kansaamme 
vihollisen kynsistä. Sinä ur-
hea soturi, käytä sitä, mitä 
sinulla on, että suomalaiset 
pelastuisivat. Jeesus lähet-
tää sinut! Tiedän, ei se käy-
tännössä niin helppoa ole, 
se tekee usein tosi kipeää. 
Se on yksinäistä: ”Miksei syty 

muita, joilla olisi sama näky ja 
palo tälle työlle?” Se on usein 
inhimillisesti pelottavaa: 
”Minä en selviä tästä tehtä-
västä.” Epävarmuuskin val-
taa mielen: ”Olenko varmasti 
ymmärtänyt oikein Jumalan 
tahdon?” Pilkka ja arvostelu 
tulevat myös tutuiksi. 

Jumala pitää heikoilla 
jokaisen, jota Hän käyttää 
työssään, ettemme ylpeilisi 
ja ottaisi kunniaa itsellem-
me, vaan antaisimme sen 
Jumalalle, jolle se kuuluu. 
Se on itselle kuolemisen tie. 
Kun sinä pelkäät ja olet voi-
maton, Jumalan on mahdol-
lista varustaa sinut Hänen 
rohkeudellaan ja voimal-
laan. Kun itsetuntosi ei ole 
perustettu siihen, mitä itse 
ajattelet tai mitä muut sa-
novat, vaan Jumalan varaan; 
siihen, mitä sinä olet Juma-
lan luomana ja lunastamana 
sekä hänen valitsemaan ja 
valtuuttamanaan palveli-
jana, silloin voit rohkeasti 
mennä eteenpäin Jumalan 
kutsussa. Voit yhtyä Jesajan 
sanoihin: ”Jumala on minun 
pelastajani. Minä luotan hä-
neen, en pelkää, sillä Herra 
on minun väkeni ja voimani, 
hän pelasti minut.” Jes. 12:2

Epävarmuus valtasi Gideo-
ninkin, ja moneen kertaan 
hän pyyteli Jumalalta merk-
kiä. Jumala oli kärsivällinen 
ja vahvisti häntä. Lopulta 
taistelutilanteeseen lähdet-
täessä Jumalan piti vielä rii-
sua Gideon ihmisvoimista; 
sotajoukkoja Gideonin rin-
nalla oli liikaa. 32 000 soti-
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 Kun Herra on kanssasi, sinä olet 
urhea soturi. Kun suostut olemaan 
heikko, Jeesus saa tilaa toimia 
sinussa ja sinun kauttasi. 
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lasta väheni kolmeen sataan. Outo oli 
myös Jumalan ohjeistama tapa sotia. 
Taisteluun käytiin torviin puhaltaen, 
rikkoen ruukkuja, joiden sisällä oli 
soihdut ja huutaen ”Herran ja Gideonin 
miekka”. Ei ollut kyse aseista, ei ihmis-
voimasta, vaan Jumalan täytyi muis-
tuttaa, miten taistelut voitetaan: ”Ei 
väellä eikä voimalla, vaan minun Hen-
gelläni, sanoo Herra Sebaot.” Sak. 4:6b. 
Gideonin täytyi luottaa Jumalaan, olla 
valmis hänen riisuttavakseen omista 
yrityksistä, viisaudesta ja voimasta, ja 
olla valmis toimimaan Jumalan outo-
jenkin ohjeiden mukaan, välittämättä 
oman järjen sekä varmasti myöskin 
toisten ihmisten ajatuksista. Voitto 
tuli, kun Jumala sen antoi. 

Jumala on kärsivällinen myös sinua 
kohtaan sinun epäröidessäsi ja kapi-
noidessasi Jumalan antamia tehtäviä 
kohtaan. Silloinkin, kun pyydät uudes-
taan ja uudestaan Jumalalta vahvis-
tavaa merkkiä, etkä jaksa luottaa Ju-
malan Sanan lupauksiin. Jumala myös 
riisuu sinua. Jumala siirtää luotasi pois 
niitä ihmisiä, kenen sinä toivoit sei-
sovan samoissa taisteluriveissä, jotta 
rinnallasi on vain piskuinen joukko. 
Jumala toimi mielestäsi aivan oudos-
ti, käyttäen tehtäviinsä aivan hullulta 
kuulostavia ja näyttäviä tapoja, mitkä 
ei ole järjellä selitettävissä. Saat kui-
tenkin kulkea Jumalan edeltä valmis-
tammissa askeleissa ja vain ihmetellä, 
mitä Hän tekee elämässäsi ja kauttasi 
muidenkin elämässä, kansamme par-
haaksi. Kun Herra on kanssasi, sinä 
olet urhea soturi. Kun suostut ole-
maan heikko, Jeesus saa tilaa toimia 
sinussa ja sinun kauttasi. Kun olet 
valmis, sellaisena kuin olet, ottamaan 
askeleen pois mukavuusvyöhykkeel-
täsi uskollisena sille kutsulle, minkä 
Jumala on sinulle antanut, saat vain 
ihmetellä Jeesuksen suuri tekoja. Vain 
Hän voi varustaa sinut, vain Hän voi 
antaa voittoja, vain Hän vie eteenpäin, 
kerran taivaaseen asti. 

Ole siunattu, sinä urhea soturi, Herra 
on kanssasi!

Marika Huusko

Tahdotko kertoa 
lapsilleJeesuksesta 
ja opettaa heille Raamattua?

Emme peri kurssista osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
viikkoa ennen kurssia sekä lisätiedot:   
www.lehtomaenkoti.net ▪ 044 0 271 325 
marika.huusko@lehtomaenkoti.net

Kurssin järjestävät:  
Lehtomäen koti ▪ www.lehtomaenkoti.net  
Lastenmissio ▪ www.lastenmissio.fi
 

Kurssit on tarkoitettu: kaikille, jotka haluavat viedä evankeliumia lasten maailmaan ja 
opettaa heille Raamattua; pyhäkoulun opettajille, kerho-ohjaajille, opettajille, äideille, 

isille, isovanhemmille, kummeille, nuorisolle: 12 vuoden ikä riittää.

ROL 1-kurssin sisältö: 
Evankeliumin perusasioiden opettaminen 

lapsille, lapsen ohjaaminen Jeesuksen 
tuntemiseen, raamatunlauseen sekä Uuden 

Testamentin kertomuksen opettaminen 
sekä opetusta tukevat työvälineet. 

Kurssi koostuu oppitunneista, käytännön 
harjoitustöistä ja yhteisestä jakamisesta.

ROL 2-kurssin sisältö:
Jeesukseen uskovan lapsen hengellinen 

opettaminen ja varustaminen sekä 
opetusta tukevat työvälineet. 

Opetusaiheina mm. rukous, 
raamatunlukeminen, todistaminen, 

lähetystyö, Vanhan Testamentin 
kertomuksen opettaminen. Kurssi koostuu 
oppitunneista, käytännön harjoitustöistä 

ja yhteisestä jakamisesta.

Raamatun opettaminen lapsille -kurssit (ROL)

Ovatko varhaisnuoret sydämelläsi 
Haluatko olla varustamassa heitä Jumalan sanalla?
Varkkikurssi
 
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kertoa evankeliumia varhais-
nuorille (n.11-14-vuotiaille) ja opettaa heille Raamattua. Varkkikurssi on 
rakennettu kansainvälisen Junior Youth Challenge -materiaalin pohjalta  
ja kouluttajina toimivat Lastenmission varkkikouluttajat.
 
Sisältö: Elämää muuttava Raamatun opettaminen ja erilaiset opetusmetodit sekä nuoren 
varustaminen palvelemaan seurakunnassa ja viemään evankeliumia eteenpäin. Kurssi 
koostuu oppitunneista, käytännön harjoituksesta ja yhteisestä jakamisesta.

Ajankohta: Kurssiin kuuluu kaksi viikonloppua 7.-8.4. ja 28.-29.4.2018.

Kurssipaikka: Lehtomäen koti, Lehtomäentie 211, Nilsiä

Kurssin järjestävät: Lehtomäen koti, www.lehtomaenkoti.net ja Lastenmissio, www.lastenmissio.fi
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Kaipaatko ideoita ja kenties rohkeuttakin lasten parissa toimimiseen?

ROL 1-kurssi kesällä 2018
5.-9.6.2018

ROL 2-kurssi kesällä 2018
31.7.-4.8.2018

ROL 1-moduulikurssi syksyllä 2018
Moduuli 1: 15.-16.9.2018

moduuli 2: 13.-14.10.2018
moduuli 3: 27.-28.10.2018
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”Hei, me lennetään 
tuhatta ja sataa 
kuin raketilla pit-

kin linnunrataa. Kuskimme 
on parhain, sillä me luotam-
me Jumalaan.” Tämä laulu 
on soinut ahkerasti viime 
viikkoina, kun olen kuskan-
nut lapsia perjantai-illan 
viettoon meille. Talviset säät 
ovat olleet usein kovin huo-
not ja vaikka en suinkaan 
ajele tuhatta ja sataa, niin 
tämä on ollut hyvänä muis-
tuttajana niin minulle kuin 
lapsille, että parasta on, kun 
saan luottaa, että itse Jumala 
ohjaa ja varjelee meitä. Mie-
leni on usein kyllä täyttänyt 
toive saada nelivetoauto. :) 
Varsinkin, kun olen joutunut 
joskus ilmoittamaan, että en 
uskalla lähteä bussillamme 
lapsia hakemaan. 

Vaikka pienten alkujen 
päiviä elelemme, niin uskol-
lisuus pienen lapsijoukon 
kanssa ja sekä kuljetuksen 
tarjoaminen Nilsiän keskus-
tan alueen lapsille on tuotta-
nut tulosta. Leirienkin kautta 
aina joku jää säännölliseen 
toimintaan mukaan ja leireil-
le saapuu lapsia myös kau-
empaakin. Usein sitä inhimil-
lisesti katselee väkimäärää, 
vaikkei pitäisi. Varsinkin, 
kun se on se, mitä ihmiset 
kyselevät. Minua kuitenkin 
jälleen rohkaisi erään pojan 
toteamus raamattuopetuk-
seen liittyen. Pidin opetusta 
ja vilkuilin kelloa ajatellen, 
että täytynee lopettaa, ja 
ruveta laittamaan iltapalaa 
pöytään, että lapset saavat 

ravintoa myös vatsoihinsa. 
Lopetettuani, eräs poika sa-
noi saman tien: ”Höh, nytkö 
jo lopetetaan? Haluisin kuulla 
jatkoakin.” Vaikka mielestäni 
olin pitänyt ihan täyspitkän 
raamattuopetuksen, halua 
olisi ollutkin jatkaa pitem-
päänkin. Jumalan sana on 
niin mielenkiintoista, ettei 
malttaisi edes syömään läh-
teä. :) Tämä oli muistutukse-
na minulle, että vaikka olisi 
vain yksi lapsi, jolle saa opet-
taa Raamatun totuuksia, niin 
kyseessä on kuitenkin yksi 
kokonainen ihmiselämä, 
mihin Jumalan sana vaikut-
taa. Miten ihmeellistä on 
nähdä, kun lapsi janoaa Ju-
malan sanaa!  Mutta kuinka 
kipeää vastaavasti tekee se, 
kun on tiedossa lapsia, jotka 
haluaisivat tulla iltoihimme 
ja leireille mukaan, mutta 
vanhemmat eivät päästä, 
koska meillä puhutaan Jee-
suksesta. Rukoilethan, ettei 
vanhemmat, eikä me muut-
kaan aikuiset, oltaisi esteenä 
lasten pääsylle Jeesuksen 
luokse. ”Sallikaa lasten tulla 
minun tyköni, älkääkä estä-
kö heitä…” Mark. 10:14

Iloitsen siitä, että saan 
kertoa lapsille Jeesuksesta 
ja opettaa heille Raamattua, 
vaikka valmistelut vaativat 

paljon vaivannäköä ja vihol-
linen tekee kaikkensa lan-
nistaaksensa minut. Mutta 
kuinka tahtoisinkaan, että 
yhä useamman sydän syttyi-
si tähän työhön; löytyisi ai-
kaa ja tahtoa sitoutua toimi-
maan lasten parhaaksi niin 
täällä meillä kuin kaikkialla 
Suomessa. Joulunaikaan ja 
alkuvuodesta olenkin ura-
kalla syventynyt lapsityön 
kursseihimme, että osaisin 
olla varustamassa ja tuke-
massa toisiakin tähän kallis-
arvioiseen työhön. Itse kun 
kokeneempien rinnalla vas-
ta opettelen näitä koulutta-
jan tehtäviä. Aivan uutena 
kurssina on tulossa Varkki-
kurssi, missä syvennytään 
siihen, kuinka opetan Raa-
mattua varhaisnuorille eli 
11-14-vuotiaita, jotka elävät 
jo ihan eri maailmassa kuin 
nuoremmat. Se on aivan 
uusi, mutta mielekäs haaste 
minulle. Mielenkiintoista on 
ollut myös, kun on avautu-
nut ovia eripaikkakunnille 
lyhyempiin lastenraamat-
tuopettamisen innostus- ja 
koulutuspäiviin. Tänä vuon-
na olen ollut jo Mikkelissä 
ja Iisalmessa. Suljethan ru-
kouksiisi nämä lyhemmät 
ja pitemmät kurssit, että ne 
voisivat olla siunauksesi las-

Kuulumisia
 Mutta kuinka 

tahtoisinkaan,  
että yhä useamman 
sydän syttyisi  
tähän työhön.

ten parissa tehtävälle työlle. 
Tähän kevääseen kuuluu 

myös jo aiemmin kertomieni 
raamattuopetusohjelmien 
kuvaamista ja jos Herra suo, 
niin syksyllä niitä voi TV:stä 
katsella. Suljethan rukouk-
siisi edelleen tämän jännittä-
vän projektin, että saisimme 
kulkea rohkeasti Jumalan 
viitoittamaa tietä. 

Kevätpäivätkin lähestyvät. 
Niiden suhteen rukoilen sitä, 
että saisimme niistä raken-
nettua enemmän lapset ja 
perheet huomioivia tapah-
tumia. Jotain askelia siihen 
suuntaan on jo otettu, mut-
ta pitkä on tie, sillä se vaatii 
myös vastuunkantajajouk-
koa enemmän.

Monenlaisia haasteita siis 
riittää, mutta parasta tä-
näänkin on se, että Jeesus 
on kutsunut minut ja sinut 
ennen kaikkea olemaan 
Hänen kanssaan, hän sitten 
varustaa ja lähettää meidät 
niihin tehtäviin, mitkä Hän 
mihinkin päivään hyväksi 
näkee. 

Kiitos, kun muistat ru-
kouksin!

Sinua siunaten, 
Marika Huusko
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Minua pyydettiin kirjoit-
tamaan ystäväkirjee-
seen; tahdon tehdä 

sen iloiten, vaikka tekniikka 
ei pelitä ja muutakin hanka-
luutta on, aikataulusta pu-
humattakaan. Minua haas-
tettiin kertomaan lapsityön 
merkityksestä elämässäni. 
Kerron ensin hieman itses-
täni; olen siis Mattilan Virpi, 
Marikan serkku, (äitimme 
ovat sisaruksia.) Naiselta ei 
kysytä ikää, mutta minulla 
sitä on 30-50 vuoden väliltä. 
Ammatteja minulla on kak-
si tai kolme, (miten sen nyt 
laskee) mutta neurologisen 
sairauteni vuoksi valmistuin 
aikoinani ”oloneuvokseksi” eli 
eläkkeelle. Asustelen Kouvo-
lassa, kotoisin olen Valkea-
lasta. Uskoontulostani tulee 
parin viikon päästä vuosi-
kymmeniä lisää. Olen kas-
vanut uskovassa perheessä 
ja saanut oppia tuntemaan 
Jeesuksen.

Lempi Raamatunkohta tä-
nään löytyy Efesolaiskirjees-
tä. ”Ja hän antoi muutamat 
apostoleiksi, toiset profee-
toiksi, toiset evankelistoiksi, 
toiset paimeniksi ja opet-

tajiksi tehdäkseen pyhät 
täysin valmiiksi palveluksen 
työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen, kunnes me 
kaikki pääsemme yhteyteen 
uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa, täyteen mie-
huuteen, Kristuksen täytey-
den, täyden iän määrään, 
ettemme enää olisi alaikäi-
siä, jotka ajelehtivat ja joita 
viskellään kaikissa opintuu-
lissa ja ihmisten arpapeleis-
sä ja eksytyksen kavalissa 
juonissa, vaan että me to-
tuutta noudattaen rakkau-
dessa, kaikin tavoin kasvai-
simme häneen, joka on pää, 
Kristus, josta koko ruumis, 
yhteen liitettynä ja koossa 
pysyen jokaisen jänteensä 
avulla, kasvaa rakentuak-
seen rakkaudessa sen voi-
man määrän mukaan, mikä 
kullakin osalla on.”  Ef. 4:11-16 

Tämän kohdan sanoma 
minun näkökulmasta on; Ja 
hän antoi muutamat lap-
sityöntekijöiksi... vaan että 
me totuutta noudattaen 
kasvaisimme Häneen, joka 
on pää Kristus.” Yhteys on 
Isän, Jumalan sydämellä. 
”Koossa pysyen jokaisen 

jänteensä avulla.” Jokaista 
tarvitaan. Olitpa sitten pik-
kurilli tai isovarvas – olet tar-
peellinen.

Rukoustyö on arvokas 
asia. Ilman sitä en olisi tässä. 
Esirukous on niin tärkeää. 
Äitini sanoin; ”Rukous on se 
tykki, joka tappaa vielä nytki!” 
Kiitän niitä ihmisiä, jotka on 
muistaneet minua rukouk-
sin, teidän joukossanne var-
maan on niitä! 

Hei kaikille!

 Aioin tulla 
keittiöhommiin, 
mutta askeleeni 
ohjautuivatkin 
ROL1-kurssille,  
se jopa maksettiin 
puolestani.

kyisin ilman sellaista pilleriä 
kuin pikku possu! Tosin, jot-
kut oireet on pahentuneet, 
niin, että kuukauden verran 
olen käyttänyt rollaattoria 
ja suojakypärää, liikkumisen 
epävakauden ja kaatuiluit-
ten vuoksi, mutta se ei ole 
tyhjäksi tekevä Jeesuksen 
työtä ristillä!

Aioin tulla keittiöhom-
miin reilu puolitoista vuotta 
sitten, (kesällä 2016) mutta 
askeleeni ohjautuivatkin 
ROL1-kurssille, se jopa mak-
settiin puolestani. Kurssi an-
toi paljon eväitä lasten paris-
sa työskentelemiseen. Liian 
vähän olen kyllä sen antia 
käyttänyt, vaikkakin olen 
joskus pitänyt pyhäkoulua 
lapsille. Pidin kurssista pal-
jon, sen hyvien opettajien 
vuoksi, sisältö oli mielen-
kiintoista ja tarpeellista sekä 
yhteys ratkaisevaa viihty-
vyyden kannalta. Minut sai 
”kääntämään kelkkani” keit-
tiöhommista kurssille, se 
että kun lapsi pienestä pitä-
en totutetaan ja opetetaan 
(San 22:6), se väistämättä 
kantaa hedelmää ennem-
min tai myöhemmin. Mes-
tari itse siunasi lapsia, miksi 
emme me?        

Hyviin käsiin jättäen sinut 
ystävä ja siunausta elämääsi! 

Virpi Mattila

Kävin syyspuolella hen-
gelliseen työhön valmen-
tavaa puolentoista vuoden 
kurssia. Kun se loppui, joulu-
kuun 17. päivä, sinä aamuna 
huomasin, että voin kantaa 
tarjotinta, joka oli ennen 
minulle tosi haastavaa. Sit-
temmin olen voinut lääkärin 
luvalla pudottaa jopa mie-
lialalääkitystä. Minulle, joka 
parikymmentä vuotta söin 
lääkettä uneen, nukun ny-
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1. Kuinka olet löytänyt tien Lehtomäen kotiin?
Olen käynyt lapsuudessani ja varhaisnuoruudessani Lehtomäen kodissa perheeni mukana. Leh-
tomäen kodin kuulumisia olenkin kuullut kautta aikojen isäni toimesta, joka on ollut paikan aktii-
vinen ystävä. Aikuisiän aikana tapahtuneet kokemukset ja koettelemukset veivät askeleita pitkän 
etsimisen jälkeen takaisin Lehtomäenkodin lämpöön. Nyt kolmen lapsen äitinä tämä paikka tar-
joaa erityisesti lapsillenikin mahdollisuuden kokoontua yhteisiin tapahtumiin ja leireille: ennen 
kaikkea kuulemaan ilosanomaa Jeesuksen sovitustyöstä ja pelastuksesta!

 2. Miksi kristillinen lapsityö on mielestäsi tärkeää?
Meille kristityille on annettu etuoikeus levittää ilosanomaa sovituksesta, pelastuksesta ja anteek-
siannosta. Minulle äitiyden myötä tämä konkretisoituu jokapäiväisessä elämässä lasteni kanssa. 
Elämme ajassa, jossa häivytetään vaarallisesti oikean ja väärän rajoja. Koulussa tai päiväkodeissa 
rajoitetaan kristinuskon ilmaisua, esimerkiksi yhteiset ruokarukoukset ovat jo rajoitettu tai kiellet-
ty ja tilalle upotetaan ruokaloruja. Lapsi on herkkä vaikutuksille ja aikuisten antamille esimerkeille. 
Perheiden aika kohdistuu aina vaan uusiin kiireisiin, laitteisiin, aktiviteetteihin ja häiriötekijöihin, 
ettei enää ”jää aikaa” vaalia tärkeintä: lapsen tukemista kristillisiin arvoihin ja siihen aitoon rakkau-
teen, jonka vain Jeesus sovitustyöllään on meille valmistanut. Lapsi on lapsi vain kerran! 

3. Kuinka olet itse oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Jeesus on ollut lapsuudestani saakka matkakumppani, tuki ja turva. Sain perheessäni kristillisen 
kasvatuksen ja perheen keskimmäisenä lapsena koettelin paljonkin rajojani, myös suhteessani 
Jeesukseen. Rippikouluiässä ymmärrykseni kristinuskon tärkeyteen vahvistui ja ihmettelin usein, 
miksi Jeesukseen ei voisi muka kaikki uskoa. Etsikkoaikani kuitenkin oli vasta alussa. Oma henki-
lökohtainen suhde Jeesukseen pelastajanani oli jatkuvasti koetuksella. Maailma tuli väliin ja vei 
surujen ja koettelemusten keskelle. Meni pitkälle aikuisikään kunnes minut pysäytettiin. Ja tiedän, 
että pysäyttäjänäni oli itse Jeesus. Tienhaara, jossa olin perheeni ja vastasyntyneen poikani kans-
sa, tuli hyvin selvästi eteeni. Pyysin Jeesusta sydämeeni ja se on muuten paras ratkaisu, jonka olen 
koskaan tehnyt!

4. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
”My sin was great, Your love was greater!” Ei ole mitään suurempaa rakkautta kuin Jeesus! Usko 
Häneen pelastajanani, anteeksiantajanani, lohduttaa, auttaa ja rohkaisee joka päivä. Aika huikeaa, 
että itse koko maailmankaikkeuden Luoja on rukouksen päässä ja Jeesus on sen pelastustyöllään 
mahdollistanut! Usko Jeesukseen on niin iso asia, että toivoisin mahdollisimman monen (kaikki-
en!!) ottavan Hänet omakseen elämässänsä. 

5. Miksi haluat olla Lehtomäen kodin toiminnassa mukana?
Eläessäni parhaimmillaan ns. ruuhkavuosia, yhteys muihin kristittyihin on erityisen tärkeää. Koen, 
että Lehtomäen koti on ollut Marikan, ystävieni ja perheeni kautta luonnollisin paikka kokoontua. 
Etsin paikkaa, jossa voisin palvella lähimmäisiäni ja Lehtomäen kodilla se on ollut hiljalleen mah-
dollista, vaikkapa lapsityön tai talkoohommien parissa!

6. Millaisia terveisiä haluat lähettää Lehtomäen kodin ystäville?
Paljon siunausta Lehtomäen kodin tukijoille ja ystäville! Muistetaan rukouksin Lehtomäen vas-
tuunkantajia, erityisesti Marikaa! Siellä tavataan!

 Veera Keinänen:

”Aika huikeaa, että itse koko maailmankaikkeuden 
Luoja on rukouksen päässä ja Jeesus on sen 

pelastustyöllään mahdollistanut!”
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Tämä on Lehtomäen kodin ystäväkirje, 
joka lähetetään maksutta kaikille 
halukkaille. Voit tilata kirjeen 
sähköpostiisi tai postilaatikkoosi. 

Tilaukset, peruutukset 
ja osoitteenmuutokset: 
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Ev.lut. Lähimmäislähetys ry.
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

www.lehtomaenkoti.net 
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Marika Huusko
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Tilitiedot:
Ev. lut. Lähimmäislähetys ry
IBAN: FI89 5288 0440 0216 18 
BIC: OKOYFIHH

Viitenumerot: 
Yleiskannatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
Marika Huusko (työntekijä) . . . . . . . . . . 1038
Lapsityö (tapahtumat, leirit ja 
niihin tarvittavat materiaalit) . . . . . . . . 1041
Lapsityön koulutukset  . . . . . . . . . . . . . . 1054

Rahankeräyslupa:
Myöntäjä: Poliisihallitus 
Luvan numero: RA/2016/417  
(myönnetty 22.8.2016)  
Toimeenpanoaika:  
22.8.2016-30.6.2018  
Toimeenpano-alue: koko Suomi 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta  
Käyttötarkoitus ja -aika: Varat käytetään
Lehtomäen kodin ja sen toiminnan ylläpitämiseen 
sitä mukaa kun kuluja syntyy. Rahankeräyksen 
hoitaa Lehtomäen koti.

Tosi on! -toimintaa 
lapsille ja varhaisnuorille

- LEHTOMÄEN KODILLA -

kevät 2018

 

Vietämme mukavaa yhteistä iltaa kavereiden kanssa Raamattuopetuksen, rukouksen, 
laulujen, monenlaisen mukavan tekemisen äärellä.  Omat opetusosuudet 

6-10  ja 11-14 -vuotiaille. Tarjolla myös iltapalaa ja vähän herkkujakin!

            Kesäleirit: 
            6-10-vuotiaille 3.-5.7. Aloitus ti klo 17, päätös to klo 17.

           11-14-vuotiaille 10.-13.7. Aloitus ti klo 17, päätös pe klo 17.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. 22.6.):  
Marika: 044 027 1325, 

marika.huusko@lehtomaenkoti.net 
www.lehtomaenkoti.net

Tarvitsetko kyytiä? 
Kuljetamme kyytiä tarvitsevat Nilsiän keskustan alueelta. 

Haemme kotipihasta tai sovimme etukäteen, kenen kotiin kaverukset kokoontuvat.  
Lähtö vähän ennen klo 16.30. ja paluu noin 20.30. 

 Emme peri toiminnasta osallistumismaksua;  
voit tukea työtämme juuri sillä summalla kuin sinulle sopii.

Perjantai-illat 6-14 -vuotiaille perjantaisin klo 17-20
Ei iltaa: 9.3. ja 30.3. Kevään viimeinen ilta 11.5.

14.00 päiväkahvi/tee sekä hartaus- ja rukoushetki
17.00 päivällinen

 Mukaan voi tulla siihen aikaan päivästä kuin itselle sopii. 
Luvassa erilaisten lapsityön materiaalien valmistusta (puu/tekstiilityöt) 

sekä siivousta, keittiöhommia, kiinteistö tai pihatöitä, 
sen mukaan mitä milloinkin on tarve tehdä. 

Materiaalipaja ja talkoopäivä
          KESKIVIIKKOISIN KLO 12-20 VÄLILLÄ

TERVETULOA MUKAAN! 

Lisätiedot Marikalta: 0440 271 325 marika.huusko@lehtomaenkoti.net
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Lähettäjä:

Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Lauantai 24.3.
10.00  Kahvitarjoilu
10.30  Raamattuopetus ”Katso, Kuninkaamme tulee temppeliimme”,
  Jouko Martikainen 
12.00  Ystäväseurat kaikenikäisille
 * alussa raamattuopetus yhdessä lapsille ja aikuisille 
13.30  Ruokailu
14.30  Ajankohtaistilaisuus
16.00  Raamattuopetus ”Miten suhtautua lasten ja nuorten 
 sukupuoli hämmennykseen?” Tapio Puolimatka 
17.00  Kahvitarjoilu
17.30  Laulu- ja rukousilta

Sunnuntai 25.3.
10.00  Jumalanpalvelus, Nilsiän kirkko, saarnaa Jouko Martikainen 
11.30  Ruokailu
12.30  Raamattuopetus, ”Jeesuksen todistajina maailmassa” 
 Feodor Gerasimov, Timo Suutari 
13.30  Lähetystilaisuus: ”Auta ukrainalaista lasta ja vanhusta, kuulumisia 
 Ukrainasta.”  Vitally Zacharenchko, Kiova, Feodor Gerasimov, Odessa
 * alussa raamattuopetus yhdessä lapsille ja aikuisille
 Kahvitarjoilu
        = Yli 4-vuotiaille lapsille omaa ohjelmaa alakerrassa/ulkona

Kevätpäivät 
                                         24.-25.3.Lehtomäen kodilla

Tervetuloa!
Kaikenikäisten  

Koti-illat 
parittoman viikon sunnuntaisin klo 16

Seuraavat illat: 4.3. ▪ 18.3. ▪ 15.4. ▪ 29.4. ▪ 13.5. ▪ 27.5.  

Ohjelmassa:
 ▪ kahvitarjoilu alussa ja lopussa
 ▪ tilaisuuden alussa lastenlaulut ja raamattuopetus, 
   joka sopii lapsille ja aikuisille
 ▪ aikuisille usein myös vieraileva puhuja
 ▪ rukous, yhteislauluja, yhdessäoloa

Lasten leikki- ja pelailuhuoneet käytössä  
lapsille suunnatun raamattuopetuksen jälkeen

Tule mukaan
!

Merkkaa jo kalenteriin: 
Juhannusjuhla pe 22.6. klo 17
• mukana ystäviä 
  Kuopion Metodistiseurakunnasta

Lapsityön yhteyspäivät 24.-26.8. 
• rukousta, Sanaa, 
  yhteistä jakamista 
  ja ideointia


