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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.
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Kiitos kuluneesta vuodesta!
Siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa 

ja uutta vuotta 2019!



Joulun aikaan lähetel-
lään paljon joulun-
toivotusviestejä ja 

toivotellaan ystäville kaik-
kea hyvää myös tulevaan 
vuoteen. Monenlaiset jou-
lulaulut, -lehdet ja -kirjeet 
välittävät joulutervehdyksiä, 
unohtamatta joulunajan 
monenlaisia tapahtuma tar-
jontaa. Kaikissa niissä sano-
jen välityksellä tahdotaan 
tuoda toisille jotain hyvää. 
Mutta oletko miettinyt, että 
mitkä sanat ja keneltä, sinä 
erikoisesti haluaisit kuulla 
tänä jouluna? 

Erilaisia sanoja
Sanoilla on elämässämme 
todella suuri merkitys ja 
voima. Joka päivä korvii-
si kantautuu enemmän tai 
vähemmän sanoja. Kuulet 
tai luet sanoja, joita kaipaat 
kuulla, mutta myös niitä, joi-
ta et tahtoisi tai jopa olet jo 
pitkään pelännyt kuulevasi. 
Reagoit sanoihin myös ta-
valla tai toisella. Useimmat 
sanat ovat ehkä arkipäiväi-
siä, jotka tulevat ja mene-
vät. On myös sanoja, jotka 
pistävät sinut toimimaan tai 
sanoja, jotka pysäyttävät si-
nut lepäämään. On sanoja, 
jotka ilahduttavat ja antavat 
voimia ja rohkaisua kantaen 
sinua pitkäänkin. Parhaiten 

mieleen ja aina sydämeen 
asti jää usein kuitenkin sa-
nat, jotka satuttavat. Sanat, 
joista tuntuu, että ne oikein 
työntyvät syvälle sisimpään 
tuhoten ja tuottaen suurta 
kipua. 

Olen toisinaan ajatel-
lut, että olisi viisaampaa, 
jos minulla ei olisi sanojen 
tuottamiskykyä ollenkaan. 
Monelta kivulta ja harmilta 
säästyisi ihmiset ympärilläni 
ja minä itsekin. Mutta mitkä 
mahdollisuudet silloin jäi-
sivät myös käyttämättä, jos 
ei voisi sanoja muodostaa? 
On täytynyt jo pienestä pi-
täen opetella rukoilemaan 
Psalmin sanoin: ”Herra, pane 
minun suulleni vartija, varti-
oitse minun huulteni ovea.” 
Ps. 141:3 ja vastaavasti: ”Her-
ra, avaa minun huuleni, että 
minun suuni julistaisi sinun 
kiitostasi.” Ps. 51:15

Kolme suodatinta
Kuulin tässä syksyllä ker-
tomuksesta, joka opettaa, 
kuinka sanojemme tulisi kul-
kea kolmen suodattimen tai 
portin kautta, ennen kuin ne 
tulevat suustamme ulos. Ne 
ovat totuus, hyvyys ja hyö-
dyllisyys. Onko sanottavani 
varmasti täysin totta? Onko 
sanottavani hyvää? Entä 
onko siitä hyötyä? Jos mi-

nun sanottavani kulkisi aina 
näiden suodattimien kautta, 
niin taitaisin olla hiljaisem-
pi tapaus. Niin paljon hyö-
dyttömiä sanoja päästelen 
suustani. Enkä usein tajua-
kaan, mitä pahaa sanoillani 
aiheutan ja olenkohan aina 
varmistanut niiden totuut-
takaan.

Jumalan Sana
Näin joulunaikaan on hyvä 
muistuttaa mieleen, että 
yksi sana on ylitse muiden. 
Yksi sana on läpäissyt kaikki 
suodattimet ja portit täydel-
lisesti. Se sana on elävä ja 
voimallinen tänäänkin ja sil-
lä on valta muuttaa minun ja 
sinunkin sanat positiivisella 
tavalla. Se sana on taivaal-
linen sana: Jeesus – Juma-
lan sana, joka tuli ihmiseksi. 
Jeesus itse on totuus, hän on 
täydellinen hyvyys, ja hän on 
ainoa todellinen ja kestävä 
hyöty tähän ja iankaikkiseen 
elämään. Hänen sanansa on 
aina totta, hyvää ja hyödyllis-
tä, minulle ja sinulle. Millään 
muulla ei ole merkitystä Jee-
suksen rinnalla. Jeesus tuli, 
jotta sinä voit oppia tunte-
maan totuuden, Jumalan ja 
Hänen sanansa. Jeesus tuli, 
jotta sinä saat kokea Juma-
lan äärettömän hyvyyden ja 
rakkauden sinua kohtaan. 

Jeesus tuli hyödyksi sinulle, 
sillä hän tuli pelastamaan 
sinut synneistäsi; antamaan 
sinulle todellisen elämän 
tässä ajassa ja iankaikkises-
ti taivaassa Jumalan luona. 
Kun sinulla on Jeesus, sinulla 
on kaikki, mitä tarvitset. Hän 
myös voi ja tahtoo vartioida 
sinun suutasi ja antaa sinulle 
oikeat, totuuden, hyvyyden 
ja hyödyn sanat, kun sitä hä-
neltä pyydät. Sekä anteeksi-
pyytävän ja -antavan mielen, 
kun sanat ovat satuttaneet.

Sana sinulle
Ajattele ystäväni, miten suuri 
lahja meillä onkaan Jeesuk-
sessa! Jeesus tuli totuudeksi, 
hyvyydeksi ja hyödyksi sinul-
le, joka olet kuullut sanat, jot-
ka ovat haavoittaneet sinua; 
sanat, jotka ovat tuoneet 
elämääsi pelon tai jopa kuo-
leman; sanat, joiden kautta 
olet tullut hylätyksi; sanat, 
jotka ovat tuhonneet niin 
paljon elämästäsi… ja sinul-
le, jonka omat sanasi ovat 
aiheuttaneet kipua ja tuhoa 
lähimmäistesi elämässä. Niin 
kuin paimenet aikanaan ke-
dolla, niin sinäkin tässä ja nyt, 
saat kuulla ja uskoa, elämää 
muuttavat ja elämää luovat 
sanat: ”Teille on tänä päivänä 
syntynyt Vapahtaja, joka on 
Kristus, Herra” Luuk. 2:11. Ne 
ovat Kaikkivaltiaan Jumalan, 
sinun Luojasi, sanat, tänäkin 
jouluna. Ne ovat anteeksian-
tamuksen ja rakkauden sanat 
juuri sinulle! Kiirehdi paimen-
ten tavoin Jeesuksen luo ja 
anna Hänen, Taivaallisen Sa-
nan, valloittaa suusi, korvasi 
ja sydämesi, ihan koko elä-
mäsi. 
  Jeesuksen rakkauden ja to-
tuuden täyttämiä sanoja jou-
luusi ja koko elämääsi!

Marika Huusko

Taivaallinen                   Sana
Kuva: shutterstock.com
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Ystävät hyvät ja rakkaat 
teille kiitokset suuret ja arvokkaat,

tuomme mielellä iloisella 
ja tunteella virkistyneellä!

Mukava kun tulitte juhliin, 
jossa hetekankantoa muisteltiin.

Herkkuja Marikan kanssa innolla paisteltiin,
niitä sitten porukalla juhlassa maisteltiin. 

Täällä ajassa vielä, kun kohdata saamme,
yhteiset muistot matkalta jaamme. 

Herran armo on suuri ollut,
rukoukset on kuulluksi tullut. 

Monet ilot ja murheet on koettu;
40 vuotta ne yhdessä jaettu.

Tämä juhlakin sisälsi muistoa monta 
kun ystävät kertoivat elettyjä tarinoita.

Välissä virsiä veisattiin 
ja Herralle ylistystä laulettiin. 
Yhdessäolo oli iloinen hetki,

kannatti tehdä Lehtomäkeen retki. 

Monia ystäviä vielä kaivattiin 
ja tilaa kaikille raivattiin. 

Kaikista vuosista tahdomme kiittää 
ja teidät kaikki rukouksiimme liittää! 

***
Eräs jouluinen muisto putkahti mieleeni. Vanhim-
mat lapsemme olivat silloin pieniä. Olin niin vä-
synyt että päätin mielessäni, että tänä vuonna en 
siivoa oman kodin puolella ollenkaan. Jeesuskin 
syntyi tallin seimeen, eikä sielläkään kovin puhtaat 
paikat tainnut olla.

Enkeli ilmoitti paimenille Jeesuksen syntymäs-
tä ja kuinka ollakaan minullekin ilmestyi enkeli. 
Eräänä joulunaluspäivänä katsahdin ulos ikkunas-
ta, hieraisin silmiäni pariin kertaan: meidän kodin 
matot olivat mattotelineellä tuulettumassa. Kuka 
ne oli sinne vienyt? Enkeli?! Eräs ystävä oli tajunnut 
tilanteeni ja omin luvin oli tarttunut toimeen. Saim-
me viettää joulua puhtaassa kodissa. 

Mietin, voisinpa itsekin olla enkelinä jollekin vaik-
ka tänä jouluna! 

Hyvää ja siunattua joulun odotusta sekä armori-
kasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Raili ja Jorma Huusko

Kuinka ihmeellistä onkaan 
nähdä granaattiomenoi-
den roikkuvan pään ylä-

puolella olevassa pensaassa? 
Entäs ne sadat oliivit, mitkä 
kasvavat viereisessä puussa? 
Puhumattakaan satsumista, ap-
pelsiineista ja greipeistä! En voi 
muuta kuin ihastella ja ihmetellä 
Jumalan suuruutta ja sitä, mitä 
kaikkea ihanaa ja herkullista 
Hän on meille lapsilleen luonut.  
Kirjoitan tätä tekstiä syyslomal-
la aurinkoisessa, kauniissa ja 
lämpimässä Kroatiassa, Trogiris-
sa, missä saamme viettää per-
heemme kanssa yhteistä lomaa. 
Turkoosi Adrianmeri on sanoin-
kuvaamattoman kaunis, samoin 
Krkan kansallispuiston upeat ve-
siputoukset. Näitä kaikkia silmiä 
hiveltäviä maisemia ei ihmiskäsi 
ole voinut tehdä, vaan mieleeni 
jysähti välittömästi teksti: "Made 
by God"!

Kesä ja aurinko tuo mieleeni 
viime kesän ja varsinkin sen hei-
näkuun. Sydämelläni oli pitkään 
kutitellut ajatus pienimuotoises-
ta evankelioivasta kesäkahvilas-
ta. Pelkkä ajatuskin kahvilasta 
tuotti suurta iloa ja mietin ja ru-
koilin, että voisiko se olla myös 
Jumalan tahto? Pari vuotta aiem-
min isäni oli toistuvasti nähnyt 
unta, että hänen synnyintalonsa 
etupiha oli täynnä tuntematto-

mia ihmisiä. Mitä ne siellä teki-
vät??

"Nyt jos koskaan! Lupaan ke-
rätä tuoreet kukat tuppaan joka 
aamu!", huudahti kälyni Leila ja 
jopa veljeni Arska nyökytteli vie-
ressä, kun kyselin heidän mielipi-
dettään kahvilan perustamisesta  
Savolan tupaan. Hihat laitettiin 
heilumaan ja kahvila Savolan 
Tupa 3:16 palveli heinäkuusta 
elokuun alkuun torstaista sun-
nuntaihin. Kahvilan syvin ajatus 
oli saada kohdata ihmisiä kah-
vikupposen äärellä, olla läsnä ja 
tuoda evankeliumin ilosanomaa 
esille. Rakas veljentyttäreni Essi 
taiteili upeita pöytäkoristeita, 
tauluja ja kortteja raamatunlau-
seista. Evankeliumia on mahdol-
lista jakaa niin moni eri tavoin ja 
me koimme kahvin merkeissä 
kohtaamisen yhdeksi erittäin on-
nistuneeksi tavaksi. 

Avajaispäivänä seisoimme 
kaulakkain isäni kanssa keskellä 
Savolan pihaa todeten, että NYT 
on piha täynnä ihmisiä ja joka 
ikinen on valtavan arvokas, tär-
keä ja erittäin rakas Herrallemme 
Jeesukselle Kristukselle.

Nyt olemme menossa jo kohti 
talvea, miltähän kahvi tai kup-
ponen glögiä maistuisi Savolan 
Tuvassa näin joulun alla?

Sirkku ”Immu” Ruotsalainen

Raikasta marraskuuta Ystäväkirjeen lukija! 
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Tämä Ystäväkirjeemme 
kirjoittelu on hyvänä 
muistutuksena arjen 

keskellä siitä, että teitä us-
kollisia ystäviä on eripuolilla 
Suomea. Samalla tämä on 
kuitenkin tilinteonhetki, eri-
toten nyt, kun vuosi jälleen 
on lopuillaan. 

Työ lasten parissa
Kohtaamiani lapsia kun ajat-
telen, ensimmäisenä mie-
leeni nousee erään lapsen 
rukouslappuun kirjoittama 
kiitosaihe: ”Kiitos, että saan 
joka viikko tulla kuulemaan 
lisää Jeesuksesta.” Se oli 
varmasti aito lapsen kiitos, 
mutta se oli myös rohkaisun 
sanat minulle, joka viikosta 
toiseen kipuilen omien epä-
onnistumisieni kanssa. Jee-
sus tekee työtään minusta 
ja meistä huolimatta näiden 
lasten elämässä, jotka hän 
on meille uskonut!! Tänä 
vuonna olemme iloksem-
me saaneet nähdä, kuinka 
lapsijoukkomme on kasva-
nut. Niin kesän kuin syksyn 
leirimme kävijämäärät ylitti-
vät odotukseni ja perjantai-
illoissammekin käyvä sään-
nöllinen lapsijoukko on jo 

noin viisitoista lasta. 
Olen rohkaissut lapsia 

ottamaan erilaisia pieniä 
palvelustehtäviä perjantai-
illoissamme. Vaikka joukosta 
välillä löytyy heitä, joille pi-
täisi palkkaa maksaa, jos jo-
tain tekee, niin suurimmaksi 
se palvelemisen ja tekemi-
sen into ja sitoutuminen on 
ihailtavaa. Vaikka lapset itse 
ovat mukana mahdollista-
massa iltojamme, niin tarve 
on myös läsnäoleville, luo-
tettaville nuorille ja aikuisille. 
Rukoilethan sitä, että löytyisi 
lisää ihmisiä, joilla olisi halua 
ja mahdollisuutta sitoutua 
lapsityöhömme mukaan, 
jotta kaikki lapset tulisi koh-
datuksi ja homma toimisi 
sujuvasti ja turvallisesti. Tä-
män hetken korvat ei aina 
riitä kuuntelemaan kaikkia 
lapsia, eikä polvet pitämään 
pienimpiä sylissä ja samaan 
aikaan vielä toimimaan 
isompien kanssa heidän 
tarpeittensa mukaan. Viime 
kirjeessä jo rukousaiheeksi 
heitin, josko voisimme tar-
jota lapsityön pitkää kurssia 
(3,5kk), mikä mahdollistai-
si laajemman varustuksen 
lapsityöhön ja kurssilaiset 

pääsisivät samalla käytän-
nössä opettamaan lapsil-
le Raamattua ja tekemään 
kaikkea muutakin lapsityö-
hön liittyvää tässä meidän 
toiminnassamme. Se olisi 
myös apu omaan työhöm-
me. Kurssin järjestämiseen 
meillä olisi nyt mahdollisuus, 
mutta vaatii vielä rukoustais-
telua ja Jumalan ajan odot-
tamista, että voimme näh-
dä kuinka Jumala herättää 
ihmisiä, joiden sydän sykkii 
hengelliselle lapsityölle. 

Tosi on! TV
Syksyn suurena asiana on 
myös ollut Tosi on! TV-sar-
jamme, joka pyörii TV7:lla 
vielä joulukuun puoliväliin 
asti ja näkyy nyt ja jatkos-
sakin tosion.fi -nettisivulla. 
Saamani palautteen mu-
kaan tällainen raamattu-
opetusohjelma on tullut 
tarpeeseen ja siitä on ollut 
siunausta niin lapsille kuin 
aikuisille. Olisikin kovin kiva 
tietää, että millainen jouk-
ko aikuisia ohjelmaa seuraa. 
Parikymmentä ”kirjeenvaih-
tokaveriakin” olen ohjelman 
myötä saanut. Lapset ovat 
siis tarttuneet myös netin 

tehtäviin ja jotkut lapset 
ovat rohkaistuneet jaka-
maan rukousaiheitaankin 
ohjelman myötä. Edelleen 
pyydän rukousta, että ohjel-
ma tavoittaisi yhä laajemmin 
lapsia eripuolilla Suomea. 
Rukoilethan myös, että jos 
Jumalan tahto on, niin sai-
simme ensi vuonna tehtyä 
lisää ohjelmia.

Auto ja kiinteistöt
Olen kiitollinen, että saimme 
ostettua paremman auton, 
jolla lapsia kuskailen. Auton 
kaikki kahdeksan paikkaa 
ovatkin likimain joka per-
jantai täynnä! Pystyimme 
luopumaan myös kahden 
auton ylläpitämisestä, kun 
tällä autolla on hyvä ajella 
myös omat pienemmät ajo-
ni. Auton ostoon käytettiin 
osa muutama vuosi sitten 
saamastamme testament-
tilahjoituksesta. Kun olin 
auton ostanut ja ajelin sillä 
kotiin, suuresti vielä kipui-
lin, että käytimmekö siihen 
kuitenkin liikaa rahaa. Silloin 
soitti eräs ystävä ja kysyi: 
tarvitsitteko leipää? Ja leivät 
olivat pihassa jo ennen kuin 
minä ehdin kotiin. Otin sen 
Jumalan rohkaisuna hänen 
huolenpidostaan, kun ru-
koillen kuljemme. 

Uskon, että tämä lapsityö 
on just sitä, mitä nyt pitää 
tehdä. Olen kiitollinen niin 
monista asioista ja ihmet-
telen, kuinka Jumala vie ih-
meellisesti eteenpäin ja pi-
tää huolen. Kaiken keskellä 
vastuu myös painaa. Osaam-
meko käyttää viisaasti, Ju-

Kuulumisia

Kuva: shutterstock.com
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Palautteen 
mukaan tällainen 

raamattuopetusohjelma 
on tullut tarpeeseen.
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malan tahdon mukaisesti, 
käytössämme olevat resurs-
sit? Loppukesästä laitoimme 
pihaa lapsiystävällisempään 
kuntoon sekä rakensimme 
myös kiipeilytelineen lap-
sille. Parveke ja ilmanvaih-
toremonttiakin jouduimme 
tekemään. Nyt on myös kiin-
teistöjemme kuntoarvioisi-
jan kehotuksesta kartoitettu 
viemäri- ja käyttövesiputkis-
to lopputuloksena se, että 
edessä on iso putkiremontti. 
Unohtamatta, että keittiön 
välineistökin alkaa olla van-
haa ja loppuun kulunutta 
ja muun muassa uskollinen 
palvelijamme, iso metoksen 
paistinpannu hajosi lopul-
lisesti. Pyydän, että rukoilet 
meille viisautta näiden kiin-
teistöjen hoitamiseen.

Reissussa
Kävin minä syyslomareis-
sullakin, lokakuulla. Otin 
jäsenrekisterin ja Ystäväkir-
jeen saajiemme osoitteita 
ja suuntasin Ylivieskan seu-
dulle. Teissä ystävissä kun 
on paljon sellaisia, joita minä 
en tunne, niin päätin käydä 
muutamaan tutustumassa ja 
samalla toki kävin moikkaa-
massa vanhoja tuttujakin. 
Kiitos, kun otitte vieraaksen-
ne, vaikka yllättäen, mitään 
etukäteen ilmoittamatta 
oven taakse saavuinkin. Voi 
olla, että useat muutkin saa-
vat minusta vielä jossain vai-
heessa vieraan, kunhan taas 
ennätän kierrostani jatkaa. 
Montakohan vuotta mul-
la menee, että kaikki saan 
kierrettyä? Mutta tänään-
kin olen kiitollinen sinusta, 
joka olet mukana työssäm-
me, olit sitten tutumpi tai 
vieraampi. Ilman sinua pala 
puuttuisi tästä palapelistä!

Marika

Kaikenikäisten Koti-ilta
Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 16
6.1. - 3.2. - 3.3. - 7.4. - 5.5. 

Ohjelmassa: 
• Aluksi lauluja, rukousta ja raamattuopetus 

yhdessä lapsille ja aikuisille
• Yli 4-vuotiaille lapsille oma puuhaa  

alakerrassa/ulkona – aikuisten tilaisuus jatkuu salissa
• Pienemmille lapsille oma leikkihuone sekä leluja 
 kokoontumissalimme yhteydessä.
• Lopuksi nyyttäritarjoilu – tuo halutessasi jotain pientä suolaista/
 makeaa/hedelmiä tms. Talo tarjoaa kahvin, teen, mehun ja leivät. 

Tosi on! - illat 6-14-vuotiaille
Joka perjantai klo 17-20
Kevään eka ilta 11.1. ja viimeinen 10.5. 
Ei iltaa 8.3. (talviloma), 19.4 (pitkäperjantai)

Vietämme mukavaa yhteistä iltaa kavereiden kanssa  
Raamattuopetuksen, rukouksen, laulujen, monenlaisen  
mukavan tekemisen äärellä. Osa ohjelmasta koko porukalla,  
osa ikäryhmissä. Tarjolla myös iltapalaa ja vähän herkkujakin!

Talvileiri 6-9-vuotiaat 15.-17.2.
Aloitus pe klo 17, päätös su klo 14 
Ohjelmassa samoja kuvioita kuin pe-illoissakin, mutta aikaa  
kaikkeen enemmän. Ilmoittaudu viimeistään 31.1.

Talvileiri 10-14-vuotiaat 22.-24.2.
Aloitus pe klo 17, päätös su klo 14 
Ohjelmassa samoja kuvioita kuin pe-illoissakin, mutta aikaa  
kaikkeen enemmän. Ilmoittaudu viimeistään 7.2.

Kevättapahtuma la 30.3.
Ohjelmaa koko päivän lapsille ja aikuisille.
Aikuisille puhumassa mm. Olli Seppänen

Materiaalipaja 
torstaisin klo 12-17
klo 14 päiväkahvi ja hartaus- ja rukoushetki

Mukaan voit tulla siihen aikaan kuin itsellesi sopii. 
Valmistamme mm. erilaisia lapsityönmateriaaleja tekstiili-  
ja puutöinä, joita myydään kotimme toiminnan hyväksi. 

Lehtomäen koti ▪ Lehtomäentie 211 ▪ 73320 Nilsiä

Tapahtuu Lehtomäen kodilla keväällä 2019

Kuva: shutterstock.com / IraChe
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Miten olette löytäneet 
Lehtomäkeen?
Tutustuimme Jormaan, kun hän kävi 
useasti meillä juttelemassa. Tiesim-
me, että Lehtomäessä valmistettiin 
erilaisia puutöitä, joita tilasimme 
itsellemmekin. Lehtomäki toimi sil-
loin vielä narkomaanikotina. Kun 
hävikkiruokaa kaupasta oli mahdol-
lista jakaa eteenpäin, toimitti Pentti 
ruokia useasti Lehtomäkeen. Syys- ja 
Kevätpäivien yhteydessä Lehtomäki 
tuli enempi tutuksi.

Miksi kristillinen lapsityö on 
tärkeää?
Lapset saavat siitä elämälleen par-
haimman pohjan, vaikka joskus jou-
tuisivatkin harhapoluille, on turva 
kuitenkin tiedossa.

Kuinka itse olette oppineet 
tuntemaan Jeesuksen?
Pienestä pitäen pyhäkoulussa. Pyhä-
kouluja oli silloin joka kylällä.

Mitä usko Jeesukseen teille 
merkitsee?
Jeesus on meidän Herramme ja syn-
tiemme sovittaja.

Miksi haluatte olla mukana 
Lehtomäen kodin toiminnassa?
Lehtomäen kodissa tehdään niin 
tärkeää työtä, että sen tärkeämpää 
työtä ei tässä maailmassa ole, varsin-
kin kun Jeesuksesta opettaminen ei 
kaikkialla ole enää itsestään selvää. 
Olemme onnellisia, että paikkakun-
nallamme on tällainen. Lehtomä-
keen on helppo mennä ja siellä on 
helppo olla, ei lainkaan korkeaa kyn-
nystä.  Siellä kuulee ja oppii Sanaa 
niin lapset kuin aikuisetkin.

Millaisia terveisiä haluat lähettää 
Lehtomäen kodin ystäville?
Muistakaa rukoilla Lehtomäen kodin 
ja Marikan puolesta!

Miten olet löytänyt Lehtomäkeen?
Äiti kertoi minulle Lehtomäen kodis-
ta ja olin hänen mukana Koti-illoissa.

Miksi kristillinen lapsityö on 
tärkeää?
Että kukaan ei joutuisi kadotukseen.

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan 
Jeesuksen?
Äiti ensin kertoi Jeesuksesta, mutta 
opin tuntemaan Jeesusta paremmin, 
kun Justus ja Joona -serkut joutuivat 
onnettomuuteen, missä Justus pääsi 
Jeesuksen luokse Taivaaseen.

Mitä usko Jeesukseen sinulle 
merkitsee?
Että pääsen Taivaaseen, eikä tarvitse 
koskaan olla yksin.

Miksi haluat olla mukana Lehtomäen 
kodin toiminnassa?
Koska se on kiva paikka ja oppii tun-
temaan Jeesusta paremmin.

Millaisia terveisiä haluat lähettää 
Lehtomäen kodin ystäville?
Kannattaa tulla Lehtomäkeen!

Elina on ollut Lehtomäen kodin ystävä 
siitä lähtien, kun Marika on toiminut 
siellä lasten kanssa. Talo on tullut Eli-
nalle tutuksi jo monelta leiriltä, sekä 
perjantain toimintailloista. Lasten 
toimintaan mukaan Elina lähtee joka 
kerta oikein mielellään ja hän kokee 
Marikan opettamisen ja huolenpidon 
lahjat erittäin taitavina. 

     Suoma 

             ja Pentti 

Savolainen

Elina Ruotsalainen, 9v.
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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
Tosi on TV -ohjelma. . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

Rahankeräyslupa:
Myöntäjä: Poliisihallitus 
Luvan numero: RA/2018/439  
(myönnetty 27.4.2018)  
Toimeenpanoaika:  
1.7.2018-30.6.2020
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.

Huom!
Maksathan lahjoituksesi tilillemme 

käyttäen viitenumeroa, Kiitos! 
Viestillä maksetuista lahjoituksista pankki ottaa 
paljon isommat palvelumaksut kuin viitemaksuista. 

TAHDOTKO KERTOA LAPSILLE JEESUKSESTA JA 
VARUSTAA HEITÄ JUMALAN SANALLA? 

KAIPAATKO IDEOITA, INNOSTUSTA
TAI KENTIES ROHKEUTTAKIN LASTEN PARISSA TOIMIMISEEN?

TULE MUKAAN 
KÄYTÄNNÖNLÄHEISILLE KURSSEILLEMME!

Raamatun opettaminen lapsille 2 -kurssi 
Kolmen viikonlopun kurssina keväällä 2019: 16.-17.3. • 6.-7.4. • 27.-28.4.

Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi 
Leirinä kesäkuussa: 4.-8.6.2019

Varkkikurssi (arkena)
Kolmen rupeaman kurssina keväällä 2019: 19.-20.3. • 2.-3.4 • 9.-10.4. (syventävä)

Pitkäkurssi 15.1.-26.4.2019
Tällä kurssilla on aikaa syventyä Raamattuun ja sen opettamiseen 
lapsille ja varhaisnuorille sekä pääset tekemään myös käytännön
 lapsityötä osana Lehtomäen kodin toimintaa.

Hinta: 
Emme peri osallistumismaksua, voit tukea työtämme haluamallasi summalla. 

Lisätiedot: 
www.lehtomaenkoti.net | 0440 271 325

Kuva: Adobe Stock / Syda Productions
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Lähettäjä:

Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Marika, hallitus, vapaaehtoiset vastuunkantajat
Viisautta, johdatusta ja uskollisuutta tehdä Jumalan kutsun 
mukaista työtä sekä lepoa ja iloa kaikkien haasteiden keskelle.

Ystävät, esirukoilijat ja taloudellisen tuen antajat
Kiitos ystävistä ja heidän tuestaan! Siunausta
 ystäviemme ja heidän läheistensä elämään

Kiinteistöt
Varjelusta kiinteistöille ja viisautta niiden hoitoon, 
että kiinteistömme saisi palvella Jeesusta!

Lapsityön koulutukset, materiaalit
Siunausta kursseillemme, että ne saisivat tavoittaa, varustaa 
ja innostaa uusia ihmisiä tekemään lapsityötä ja että materiaalimme 
saisi palvella eripuolilla Suomea tehtävää lapsityötä. 

Lapset, perjantai-illat ja leirit, Tosi on! TV-ohjelma, muu toiminta
Jeesuksen siunausta lasten elämään, että yhä useammat lapset 
saisivat oppia tuntemaan Jeesuksen ja kasvaa hänen tuntemisessaan. 
Varjelusta, viisautta ja rakkautta kaikkeen toimintaan lasten kanssa.

Talous ja hallinto
Viisautta kaikkiin päätöksiin ja yhdistyksen hallinnollisiin
 ja taloudellisiin asioihin. 

Kiitospäivä
Kiitos Jeesuksesta, Hänen uskollisuudestaan ja avustaan 
sekä kaikista rukousvastuksista, mitä hän armossaan suo. 

Sunnuntaina 16.12.2018
13.00  Puuro
14.00  Ohjelmaosuus
 • Alussa lapsille ja aikuisille 
  yhteinen jouluinen 
  raamattuhetki. 
  Puhe: Tarja Säynevirta, 
  joka on vienyt joulun ilosanomaa 
  Israeliin ja Thaimaahan.
 • Lapsille omaa puuhaa alakerrassa.

Luvassa joulumyyjäiset ja arpajaiset!

Jouluju
hla 

Terv
etu

loa
!

Leikkaa talteen!

Lehtomäen kodin rukouskalenteri
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Kuva: Adobe Stock / Valua Vitaly

Kuva: Adobe Stock / AnnaFotyma


