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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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Heprealaiskirjeen yhdennes-
sätoista luvussa on upeaa lu-
ettavaa siitä, mitä kaikkea on 
tapahtunutkaan uskon avul-
la lukuisten raamatunhen-
kilöiden elämässä ja heidän 
kauttansa vaikuttaen koko 
maailman historiaan, sinun 
ja minunkin elämään. He 
menivät, vaikkeivat tienneet 
minne.  Toivoivat vaikkei toi-
voa ollut. Odottivat vaikkei 
mitään näkynyt eikä kuulu-
nut. Uskon avulla he raken-
sivat, taistelivat, mursivat 
muureja, kaatoivat jättiläisiä, 
tukkivat leijonien kitoja jne. 
Uskon avulla he ymmärsivät 
Jumalan tekoja, näkivät sel-
laista, mikä ei silmille ollut 
nähtävissä. Uskon avulla he 
kestivät pilkkaa, pahoinpite-
lyjä, vankeutta, monenlaista 
kärsimystä ja kipua ja jopa 
väkivaltaisen kuoleman. Ja 
se, mitä Jumala oli sanonut, 
tapahtui, ja se oli tärkeintä. 
Mahtavia uskonsankareita! 
Mutta niin kaukana minun 
elämästäni - vai onko sitten-
kään?

Parempia kuin minä?
Helposti ajattelemme, että 
nämä uskon esikuvat olivat 
jotain supermiehiä ja -nai-
sia, parempia kuin minä. Kun 
näiden sankareiden elämäs-
tä luet enemmän Vanhasta 

Testamentista, näet, kuinka 
heidän elämäänsä sisältyi 
paljon epäonnistumisia, pel-
koa, uupumista, epäuskoa, 
syntiä - just niin kuin minun 
ja sinun elämääsi. Ei heillä 
ollut itsessään mitään kers-
kattavaa, eikä elämä help-
poa ollut. Todellista taistelua 
se oli. Kuinkahan yksinäi-
seksikin he itsensä kokivat? 
Mutta kaiken heidän taval-
lisen, raadollisen, elämänsä 
keskellä Jumalan lupaukset 
pysyivät. Hän vaikutti heissä 
uskon. He riippuvat kiinni 
Jumalassa ja saivat nähdä 
Jumalan voiman. 

Niin se toimii tänäänkin
Ei näissä asioissa laskeskella 
uskonmäärää, vaan oleellis-
ta on uskon kohde: Jeesus 
Kristus - Jumala itse! Usko on 
turvautumista Jeesukseen ja 
se on lahjaa meille. Vain us-
kon avulla, luottamalla Jee-
sukseen, jaksan kulkea omaa 
elämäntaipaletta eteenpäin, 
selviän minulle uskotuista 
tehtävistä ja haasteista, voin 
jättää murheeni kaikkivalti-
aan Isän hoidettavaksi, näen 
pidemmälle ja enemmän 
kuin silmäni, voitan taistelu-
ja, saan anteeksi ja pelastun 
taivaaseen. Eikä ole kyse mi-
nusta, vaan Jeesuksesta. Yk-
sinkertaista, eikö vain? Ei tar-

vitse miettiä, mihin pystyn ja  
mitä osaan, eikä mitä muut 
sanovat tai mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan. Ja saan näh-
dä Jumalan suuria tekoja. 

Mutta elänkö oikeasti us-
kon varassa vai rakentelenko 
kenties omia turvarakennel-
mia? Mielekkäämmältähän 
se tuntuisi, kun olisi jotain 
konkreettista, mihin turva-
ta ja mitä muillekin näyttää. 
Kuinka paljon arvokkaam-
paa ja mahtavampaa kui-
tenkin on se, että Jeesus 
riittää!! Kun sulla on Jeesus, 
sulla todellakin on kaikki, 
mitä tarvitset ja Jumala toi-
mii elämässäsi. Järki usein 
sanoo jotain muuta, mutta 
sitä saammekin rukoilla, että 
voisimme panna pois järjen 
päätelmät, ja uskolla ottaa 
vastaan, mitä Jeesus antaa. 

Taistelua!
Oli kyse omasta elämästä 
tai työstä, niin vihollinen 
tekee kaikkensa lannistaak-
seen meidät, ajaen epäus-
koon ja toivottomuuteen; ei 
tästä tule mitään. Omassa 
elämässäni ne useimmiten 
tuntuu huonommuuden ja 
riittämättömyyden koke-
muksina. Tuttuja ovat myös 
epäilykset siitä, että olenko 
ymmärtänyt Jumalan tah-
don oikein ja voinko oikeesti 

mennä eteenpäin, vaikken 
yhtään tiedä, mitä tuleman 
pitää. Näissä kaikissa asiois-
sa kyse on siitä, että vihol-
linen on saanut katseeni 
siirtymään itseeni, pois Jee-
suksesta. Meillä itsekullakin 
on tavalla ja toisella taistelu 
vihollisen voimia vastaan, ja 
kuinka tärkeä onkaan muis-
taa, että Jeesus on voittanut 
jo vihollisen vallat. Vaikka 
usein syvässä yksinäisyy-
dessä ja sielun kipeydessä 
taistelujasi käyt, olet Voitta-
jan puolella, kun sinulla on 
turva Jeesuksessa. Uskon 
avulla, Jeesuksen voimassa, 
nousemme ja selviämme as-
keleen taas eteenpäin. 

Keskity Jeesukseen!
Oleellista tänäänkin on, että 
me keskitymme Jeesukseen. 
Sana sanoo, että "Etsikää 
ensin Jumalan valtakuntaa 
ja hänen vanhurskauttansa, 
niin myös kaikki tämä teille 
annetaan." Matt. 6:33 Luota 
Jeesukseen, Hän antaa si-
nulle kaiken, mitä tarvitset.    
Tuntui sinusta miltä tuntui 
ja näytti miltä näytti, Jeesus 
pitää lupauksensa, ihan var-
masti.

Mennään ystävät, rohkeas-
ti eteenpäin, läpi vastoin-
käymisten, kipujen, epäon-
nistumisten ja syytösten, 
katse taivasta kohti kiinnitet-
tynä.  Saamme vain ihmetel-
lä, mitä Jeesus tekee sinun ja 
minun elämässäni ja meidän 
kauttamme myös laajem-
min.  Uskon avulla, jonka 
Jeesus meille antaa, saam-
me kerran olla voittajina pe-
rillä taivaassa!

Aurinkoista ja siunattua 
kevättalvea!

Marika Huusko

Uskon avulla
Kuva: w
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Kuulumisia:
Perjantait ja leirit

Minun ajanlaskuni kulkee perjantaista perjantaihin.  
Se on se päivä, jolloin saan ilokseni lapsia luokseni 

ja saamme viettää aikaa Raamatun äärelle ja toinen 
toistemme seurassa.  Paras tapa viettää perjantai-
iltaa! Se on myös aina taistelujen tulos. Jos et ole 
koskaan valmistanut ja pitänyt raamattuopetusta 
tms. niin kokeilepa joskus, niin tiedät, mitä se tuo 

mukanaan ja paljonko se vie aikaa. Hengellistä 
taistelua ja todellista vaivannäköä se on. Näin 

helmikuussa viikonloppuleirit ovat ajankohtaisia. 
Minimimäärällä aikuisia nyt on menty, mutta 

rukoilethan, että löytyisi lisää aikuisia ja nuoria 
tähän työhön mukaan; palvelupaikkoja löytyy 
kyllä läsnäolosta  aina raamattuopetuksiin ja 

toimintavastuuseen asti.

tosi on!  tv
Viime syksyn aikana julkaistiin ensimmäinen 

Tosi on! TV- sarjamme TV7:lla sekä netissä.  
Kahdentoista ohjelman tekeminen ilman aiempaa 

kokemusta oli mielenkiintoinen, mutta pelottavakin 
operaatio. Ohjelmasarjamme tavoitti satoja lapsia ja 
samalla myös aikamoisen joukon aikuisia Raamatun 

äärelle. Palaute oli positiivista ja rohkaisevaa. Ei 
mennyt työt eikä taistelut hukkaan, mitä ohjelmia 

valmistellessa kävin läpi. Kiitos Jeesukselle kaikesta 
ohjelmien tekemiseen tarvitusta varustuksesta ja 

lahjoista! Syksyn aikaan ja edelleenkin olen saanut 
käydä "kirjeenvaihtoa" lasten kanssa, jotka ovat 
netin kautta tehneet ohjelmiin liittyviä tehtäviä. 

Rohkaisevaa, on ollut kuinka lapset ovat jakaneet 
rukousaiheitaan ja kertoneet kuinka heidän 

kaverinsakin ovat kiinnostuneet Jeesuksesta.  Vaikka 
en ole moniakaan lapsia itse nähnyt, niin tuntuu, 
että meistä on tullut ystäviä:)Nyt olen aloitellut 

jo seuraavien ohjelmien valmistelua ja kuvaukset 
käynnistyvät, jos Herra suo, maaliskuussa. Suljethan 

rukouksiisi ohjelmien katsojat, ja että ohjelmat 
voisi tavoittaa yhä laajemmin Suomen lapsia. 

Rukoilethan myös tulevien ohjelmien tekemisen 
puolesta: tarvitsen paljon viisautta ja rohkeutta.

kurssit ja materiaalit
Intoa ja mahdollisuuksia meillä on yhteistyössä 
Lastenmission kanssa varustaa nuoria ja aikuisia 

kertomaan evankeliumia Jeesuksesta ja opettamaan 
Raamattua lapsille. Lyhytkursseja pyöriikin jo 

vakiintuneeseen tapaan ja 3,5 kuukauden pitkä 
kurssikin on rukouksissamme. Monenlaista 

materiaaliakin löytyy. Suurin haasteemme kuitenkin 
on, että miten se, mitä meillä on tarjolla, kohtaisi ne 
ihmiset, joita Jumala kutsuu lapsityön saralle. Oletko 

kenties sinä sellainen? Tai kaivattaisiinko teidän 
seurakunnassa tai järjestössä varustusta, innostusta 

tai materiaalia lapsityöhön? Mitä jos kutsuisit 
koolle ihmisiä, joilla on huoli paikkakuntanne 
lapsista? Voisimme tulla käymään ja yhdessä 

rukoilla ja miettiä, miten voisimme tukea teitä, jotta 
teidän paikkakuntanne lapsetkin saisivat kuulla 

ilosanoman Jeesuksesta ja oppia tuntemaan Hänet. 
Olepa yhteydessä, jos vähänkin kiinnostaa olla 

mukana tavoittamassa teidän alueen lapsia!

kiinteistöt
Isoissa kiinteistöissämme tekemistä riittää. 

Siivoamista ja jotain pientä laittamista jatkuvaan. 
Näin talvella myös lumitöitä on riittänyt. Tämän 

vuoden isona haasteena meillä on putkiremontti. 
Suurin osa viemäreistämme ovat kriittisessä tilassa 
kuntonsa suhteen ja koko talon käyttövesiputket 

ovat hyvät päivänsä nähneet jo aikaa sitten. Samalla 
menee uusiin myös vanhat keittiökaappimme. Jos 
Herra suo, niin putkiremontti tehdään elokuussa. 

Tämä on todella iso hanke, mutta välttämätön. 
Mutta se myös kasvattaa kiinteistön käyttöikää 

merkittävästi. Siitä on iloa sitten vuosikymmeniksi.

talous
Vuosi on taas selvitty eteenpäin - kiitos Jeesukselle!  Raha asioiden äärellä olen aina herkällä, 

mutta jälleen kovin kiitollisella mielellä. Se on suurta armoa, että taloudellisten tukijoiden joukko 
on pikkuhiljaa kasvanut ja se, mitä on tarvittu, on saatu. Tarvitsemme rutkasti taivaallista viisautta, 
että osaamme käyttää meille uskotut varat Jumalan tahdon mukaisesti. Suurin haasteemme nyt 

on putkiremontin tuomat suuren suuret kulut. Meillä on rikas Isä, joka tähän asti on auttanut, joten 
emmeköhän tästäkin haasteesta selvitä yhdessä - Jeesuksen avulla! Hänen on kaikki hopeat ja kullat.

Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme
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Tv-katsoja:

1. Kuka ja mistä olet? 
Hei. Olen Janessa 8v, Savonlinnasta. 

2. Miten löysit Tosi on! Tv-ohjelmat? 
Äiti kertoi minulle ohjelmista. 

3. Mikä ohjelmissa oli parasta? 
Ohjelmissa parasta oli se, kun se oli kiva 
ja hauska. Tykkäsin Essistä ja Elmeristä. 

Tehtäviä oli TOSI kiva tehdä. 

4. Opitko jotain uutta ohjelmien kautta? 
Ainakin raamatunlauseita. 

5. Mitä Jeesus sinulle merkitsee? 
Kaikkea hyvää. Hän on tosi tärkeä minulle. 

Jeesus on auttanut minua monessa tilanteessa, 
voin luottaa Hänen apuunsa. 

6. Minkä takia muidenkin kannattaa katsoa ohjelmia? 
Minä odotin kovasti aina seuraavaa ohjelmaa. 

Opetus oli todella hyvin pidetty. 

Haastattelin yhtä aktiivista TV-katsojaa ja 
tehtävien tekijää sähköpostin välityksellä. 
Haastateltavan kirjurina ja valokuvaajana 

toimi hänen äitinsä Marika.

Aivan ihana ohjelma! 
Olen keski-ikäinen nainen, joka on 

liiankin usein pelon vallassa eri syistä. 
Varsinkin sairaudet ja kuolema 
pelottaa. Tiedän että lapsetkin 

pelkäävät eri asioita. 
Tykkäsin tosi paljon tästä 

lämminhenkisestä sarjasta! Kiitos!

Olet todella onnistunut 
ainakin minun 7-vuotiaiden poikien 

kanssa. Tiedän, että varsinkin toinen 
haluaisi mielummin katsoa helposti jotain 
ei-hengellistä. Mutta kun kerroin heille 

palkinnoista, he olivat myytyjä. He 
odottavat koska ohjelma tulee 
ja koska ehdimme katsoa sen 

ja tehdä tehtävät!!!!

Todella hyvä oli ohjelmakokonaisuus, jonka 
lapsenlapsen kanssa katselimme ja opiskelimme. 

Jos ohjelmia tulee lisää, jatkamme niiden parissa. 
Radiomainoksesta kuulin aikoinaan Lehtomäen 

kodista ja sitä kautta sitten lähdimme mukaan 
ohjelmien seuraamiseen. Ohjelmat sopivat kaiken 

ikäisille ja niitä voi katsella useampaankin 
kertaan. Aihe ei vanhene ja on siksi niin rikas 

sisältöinen useampaankin katselukertaan. 
Lapsenlapseni puhuu rohkeasti Jeesuksesta ja on 

jo pieni evankelista. On ollut ihana nähdä, 
miten aito ja vilpitön on lapsen usko ja 
luottamus Jeesukseen ja Taivaan Isään.

Palautetta Tosi on! TV-ohjelmasta:

Ohjelmasarja on 
edelleen nähtävissä

netissä: 

Olen muutaman kerran 
katsonut Tosi on-lähetystä ja puhut niin 

maanläheisesti ja ymmärrettävästi Jumalan
 sanaa. Saat sen kuulostamaan siltä, 

että Jumala tosiaan rakastaa meitä kaikkia 
Ja pelastus on meitä kaikkia varten.

- 60-vuotias
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Kertomus 1:
Eräs vanhempi mies on noussut usein mieleeni. Kun 
hänen seurakunnassa vierailimme, niin hänellä oli 
valtava hätä omasta pojastaan. Hän kertoi poikansa 
kuulumiset ja itki poikaansa, kun poika oli sortunut 
päihteisiin. Siinä ei kauan aikaa mietitty, kun mies pyy-
si rukoilemaan. Vähän väliä mies tuli luokseni ja pyy-
si aina rukoilemaan poikansa puolesta. Monet kerrat 
rukoilimme kirkkopyhän aikana, kun miehellä oli niin 
valtava hätä. Kyllä mies soittikin kirkkopyhän jälkeen 
usein ja pyysi poikansa puolesta esirukousta. Eräänä 
päivänä mies soitti ja kertoi, nyt poika lähtee teille, tei-
dän kotiinne. Hän tulee tuomaan. Saako tulla? Minä sa-
noin: "Tervetuloa!" Mies tuli poikansa kanssa ja nyt itki 
onnellisena, kun sai poikansa meidän hoitokotiin. Jo 
seuraavana aamuna poika tilasi taksin ja lähti takaisin 
kotiinsa. Mutta siitä yhden yön reissusta tämän mie-
hen elämä muutui. Hän on siitä saakka ollut raittiina!

Kertomus 2:
Erääänä perjantai-päivänä tuli taksilla kotiimme paris-
kunta pyrkimään. He olivat yrittäneet juoda kuoliaaksi 
asti, mutta eivät jaksaneet. Kotimme oli miehille tar-
koitettu, mutta he tosissaan anoivat  ja pyysivät otta-
kaa heidät kotiimme. Vaimo lupasi osallistua miesten 
töihinkin, jos vain otamme heidät kotiimme. Olivathan 
he tulleet 150km:n päästä taksilla! Niin me otimme 
heidät  ja he olivat meillä yli vuoden. Sen jälkeen heille 
on syntynyt kaksi lasta.

Kertomus 3:
Minut kutsuttiin kotikäynnille erääseen kotiin. Minusta 
tuntui äärimmäisen vastenmieliseltä lähteä sinne. Pit-
kitin ja pitkitin lähtöäni, mutta lopulta soitti kyseinen 
henkilö, jonka luokse minua oli pyydetty menemään. 
Nyt minä lupasin huomenna tulla hänen luoksensa. 
Isännällä oli hätä vaimosta ja lapsista. Kun menin, piha 
oli täynnä autoja ja kun viimein uskalsin ovelle kolkut-
taa, niin tupa oli lähes täynnä ihmisiä. Kun isäntää ter-
vehdin kädestä, niin kättelin kaikkia muitakin. Erääs-
sä vaiheessa tajusin, että minun aikani kuluu toisten 
jonniin joutavia juttuja kuunnellessa. Nyt on minun 
päästävä isännän kanssa keskustelemaan. Pyrin isän-
nän lähelle, niin pääsin keskustelemaan. Isäntä kertoi 
avoimesti alkoholiongelmastaanja minä kysyin: "Pi-
täiskö sinun lähteä meidän hoitokotiin?" Mutta mies 
sanoi, ettei se hänelle riitä. Hän ei voi jättää kotiaan. 
Eikä asia silloin parane, silllä hän on kuin pääpiru vai-
molleen ja lapsilleen. Kysyin: "No, mikä se sitten aut-
taisi?" Mies vastasi: "En tiedä. " Nyt pääsimme asiaan. 
Keskustelu pääsi vauhtiin, enkä huomannut milloin 
muut ihmiset lähtivät pois tuvasta. Mutta me pääsim-
me pirtin penkin äärelle polvilleen rukoilemaan, pyy-
tämään Jeesukselta, jotta pahan valtakunnan ruhtinas 
poistuisi hänen sydämestään, ja Jeesus tulisi asumaan 
hän sydämeensä. Myöhemmin isäntä oli pyytänyt vai-
moaan kysymään minut hänen hautajaisiin. Kun olim-
me muistotilaisuudessa, kukaan ei halunnut papin 
jälkeen puhua. niin leski pyysi minua kertomaan, mitä 
me keskustelimme silloin miehen kanssa, kun kävin 
hänen luonaan. Niin tämä käynti tuli elävästäi mieleeni 
ja minä aloin kertoa. Mies pyysi kertomaan puolisolle 
ja lapsille, ettei kukaan eläisi niin kuin hän on elänyt, 
vaan jo hyvissä ajoin pyytäisivät Jeesusta Vapahtajaksi 
elämäänsä! Eikä niin kuin hän, vasta elämänsä lopussa.
Pappi oli huomannut, että puheeni alussa oli täysi ta-
louspaperirulla pöydän nurkalla, mutta puheeni jäl-
keen ei enää yhtään paperia.

Jorma Huuskon 
muistelmia
Muutamia mieleen painuneita 

muistoja vuosien varrelta 
päihdetyön ajalta:

Terveisin, Vanha vaariTämä kirje syntyi alunpitäen 
perinteiseen tapaan käsinkirjoitettuna
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Kaikenikäisten Koti-ilta
joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 16
3.3. • 7.4. •  5.5. • 2.6. • 7.7. • 4.8.
Raamattua, rukousta, lauluja, yhdessäoloa lapsille 
ja aikuisille. Lopuksi kahvitarjoilu.

Tosi on! - illat 6-14-vuotiaille
Joka perjantai klo 17-20
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!

Kevättapahtuma la 30.3.
katso tarkempi ohjelma takakannesta

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 myymme kotimme 
toiminnan hyväksi.

Syyllinen esiin!

Aina, kun jotain tapahtuu, tulee etsittyä syyllistä. 
Jos ei muuten, niin ajatuksissa ainakin. Iloisis-

sa asioissa tuntuu mukavalta olla syyllisen paikalla, 
mutta surullisissa asioissa ei se ole kovin hääviä. 

Syyllinen on silläkin, että olen mukana Lehtomäen 
kodin työssä. Syyllinen on Kauko Haarala. Hän sai 
aikoinaan tulla uskoon Lehtomäen narkomaaniko-
dissa. Olikohan jotain 1984 tai 1985, kun olimme en-
simmäisen kerran jollain päivillä mukana Lehtomä-
essä. Terveiset teille kaikille Kaukolta. Hän asustelee 
nykyisin Paltamossa ja viettää rauhallista eläkeläisen 
elämää.

Täytynee panna Herramme piikkiin, että saan olla 
mukana viemässä evankeliumia lapsille ja mukana 
Lehtomäen työssä. Mutta tarvitaanko Lehtomäen 
kotia?

Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Lähetä miehiä 
vakoilemaan Kanaanin maata." Ei tainnut Mooses 
parka arvata tuon vakoilureissun seurauksia… 40 
vuotta autiomaassa rinkiä kiertäen. Mitä, jos sinut 
pantaisiin kierrokselle Suomeen ja käskettäisiin va-
koilla: ”Onko kristilliselle lapsityölle tilausta ja tarvet-
ta?" Olisiko vastauksesi: "Ei kannata, ei näytä lapsia 
kiinnostavan, kun ei juuri kukaan lapsista käy pyhä-
koulussa." Vai olisiko vastauksesi: "Tarve on valtava, 
lapset odottavat paikkaa, jossa saisivat kuulla Juma-
lan rakkaudesta?" Riippuu vielä, kysyisitkö asiaa va-
koilureissullasi lapsilta vai aikuisilta. 

Jos Herrani Jeesus olisi tässä edessäni ja kysyisin: 
Kannattaako Lehtomäen kodissa tehdä lapsityötä, 
luulen, että vastaus olisi leveä hymy ja ”jatkakaa”.

Pahiksen yksi nimistä on syyttäjä. Ei kannata, ei teistä 
ole, ajanhukkaa, nämä ajatukset tulevat häneltä. 

Jumalamme ajatus on, että saamme olla mukana 
maailman tärkeimmässä tehtävässä avointen sydän-
ten äärellä. Sanoma Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan 
rakkaudesta on se, mitä lapset kaipaavat ja odotta-
vat. 

We will do the best, God will do the rest!

Ilolla eteenpäin ja hyvää kevättä!

Pekka Siitonen

Tapahtuu Lehtomäen kodilla: 

Kesäleirit
6-9-vuotiaille (I) 2.-4.7. 
aloitus ti klo 15, päätös to klo 15
ilmoittaudu viimeistään 21.6.

10-14-vuotiaille  9.-12.7.
aloitus ti klo 15, päätös pe klo 15
ilmoittaudu viimeistään 28.6.

6-9-vuotiaille (II) 23.-25.7. 
aloitus ti klo 15, päätös to klo 15
ilmoittaudu viimeistään 12.7

6 I Ystäväkirje



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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 JA 
VARHAISNUORILLE JEESUKSESTA JA 

VARUSTAA HEITÄ JUMALAN SANALLA? 

TULE MUKAAN
KÄYTÄNNÖNLÄHEISILLE KURSSEILLEMME!

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

Kolmen viikonlopun kurssina syksyllä 2019: 
14.-15.9 • 5.-6.-10. • 26.-27.10.

Raamatun opettaminen lapsille 2 -kurssi 
Kolmen viikonlopun kurssina keväällä 2019: 

16.-17.3. • 6.-7.4. • 27.-28.4.

Varkkikurssi
Viikonloppukurssina syksyllä 2019: 

14.-15.9 • 5.-6.-10. • 26.-27.10. (syventävä)

Pitkäkurssi - 3,5kk
3.9.-13.12.2019 

Kurssipäivät: ti-pe + muutamia viikonloppuja.

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

Elävä Jumala 
– kansakunnan kestävä tuki ja turva

Profeetta Jesaja toimi Juudan kuningaskunnassa 
700 luvun lopussa ja 600 luvun alussa eKr. Tuohon 

aikaan Assyrian suurvalta muodosti uhan niin 
Israelin kuin Juudan kuningaskunnille. Jesajan 

kautta Jumala kehotti Juudan kansaa ja sen johtajia 
luottamaan häneen ja suunnitelmia laatiessaan 
olemaan ”neuvotteluyhteydessä” myös hänen 

kanssaan. Jesajan kautta Jumala ilmoitti, että hän, 
Israelin Pyhä, on kansan kestävin tuki ja turva. Tältä 
perustalta Juudan kansa voisi rakentaa käytännössä 

omat ajalliset turvallisuussuunnitelmansa. Tästä 
kehotuksesta otti vaarin Jesajan aikalainen Juudan 

kuningas Hiskia, joka loppujen lopuksi selvisi 
Assyrian suurvallan invaasiosta.

Onko Israelin ja Suomen historiassa nähtävissä 
samankaltaisuutta ko. asian suhteen? 

Entä voiko historiasta ottaa oppia tämän päivän 
Suomen tilanteeseen?

Aihetta Kevättapahtumassamme käsittelee 
Kuopiossa asuva Olli Seppänen, joka on Kansan 

Raamattuseuran kouluttaja. Hän on ilmavoimissa 
palvellut opistoupseeri, sotilasarvoltaan kapteeni.

lasten ohjelma 
- yli 6-vuotiaat -
10.30. Essi ja ELmeri, Raamattua, rukousta, laulua...
12.00. Ulkopelejä
13.30. Ruokailu
14.30. Konsertti - aikuisten kanssa salissa
16.00. Toimintapisteitä
17.00. Mehut ja herkkupala
17.45. Se on yllätys, mitä tällöin tapahtuu:) 

- alle 6-vuotiaat -
12.00. Raamattuhetki, laulua, rukousta...
• • •
16.00. konsertti -aikuisten kanssa yhdessä

Leikkihuone käytössä koko ajan 
- huoneeseen kuuluu aikuisten tilaisuudet 
kovaäänisten kautta, joten vanhemmat voi 
kuunnella samalla tilaisuuksia lasten kanssa ollessa. 
Myös salin vierestä löytyy lasten leluja.

Jumala on turvamme
Kevättapahtuma la 30.3. 

Lehtomäen kodilla
10.00. Kahvit
10.30. "Elävä Jumala - kansankunnan kestävä tuki ja turva" 

- Olli Seppänen
12.00. Ystäväseurat

mm. Rachel meron (israelista), Jari vartiainen, 
Veera KEinänen

13.30. ruokailu
14.30. Konsertti: Jarkko Maukonen + alavan srk:n lapsikuoro 

- lapsille ja aikuisille yhdessä, sis. raamattuhetken 
16.00. rukoustilaisuus
17.00. kahvit
17.45. Toivelauluilta

Lämpimästi Tervetuloa!


