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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.

Raatelevia

susia

pia uusia asioita. Mutta
toista on totuus; koulu
on sisältä kuin raateleva susi. Jos joku ei usko,
tulkoon itse katsomaan.
Lopuksi hän totesi, että
onneksi hänellä on vielä
äiti, joka häntä auttaa.

Kuva: shutterstock.com / StudioLondon

Hätä?

S

ain olla mukana kansainvälisessä lapsityön konferenssissa.
Viikon verran kuuntelin kertomuksia siitä,
mitä Jumala on tehnyt
lasten parissa eri puolilla
Eurooppaa, sain rohkaisua
ja vahvistusta elämänläheisistä ja herättelevistäkin raamattuopetuksista sekä sain
tutkistella elämääni ja työtäni Herran edessä. Kylläpä
sieltä jotain uusia ideoitakin
tarttui matkaan.
Kun matkustin kotiin, minut heti pysäytettiin karun
todellisuuden äärelle. Seisoin Tikkurilan rautatieasemalla odottamassa junaa.
Vähän matkan päähän mi2 I Ystäväkirje

nusta saapui mies ja kaksi
noin 10-vuotiasta poikaa.
Toinen pojista oli varmaan
ollut toisen pojan luona kylässä, ja oli nyt lähdössä junalla kotiinsa. Hän vuodatti
sydäntään reippaalla äänellä, että minäkin sen kuulin,
eikä ne asiat mielestäni ihan
heti unohdukaan.
Hän puhui siitä, ettei kenenkään vanhempien pitäisi koskaan erota, se on niin
hirveää. Hänen äänestään
huokui syvä tuska, joten oli
varmasti itse kokenut vanhempiensa eron. Toisekseen,
hän kertoi koulustaan riipaisevin sanoin. Hän sanoi, että
aina puhutaan, kuinka ihanaa on, että meillä on koulu,
missä on hyvä olla ja saa op-

Vaikka minusta ei ollut
siihen, että olisin täpötäydessä junassa etsiytynyt
hänen viereensä kuuntelemaan häntä tai rohkaisemaan häntä ja kertomaan
hänelle Jeesuksesta, minä
itkin hänen elämäänsä. Ja
itken edelleen, kun häntä
ajattelen. Eikä hän ole ainoa.
Hänen kaltaisiaan, monin tavoin hyljättyjä ja kiusattuja,
lapsia on maassamme niin
paljon.
Piirräpä sinä silmiesi
eteen lapsi, jonka susi on
raadellut. Mitä ajatuksia se
herättää? Minun sydämeni
huutaa, että Jeesus auta ja
pelasta heidät! Kunpa voisimme tehdä enemmän ja
laajemmin! Kunpa yhä useampien meidän aikuisten
sydämet murtuisivat niin,
että näkisimme sen hädän,
missä lapset elävät ja ryhtyisimme
pelastustöihin.
Raivaisimme elämästämme
aikaamme ja sitoutuisimme
toimimaan heidän parhaakseen; osoittaisimme heille
rakkautta ja kertoisimme
Jeesuksesta, joka ei hylkää,
vaikka muut hylkäisivät ja
joka voi parantaa sen, mikä
on rikki raadeltu.

Hylätty Jefta
Raamatussa,
Tuomarien
kirjassa, kerrotaan Jefta-pojasta, joka kärsi rikkinäisen
perheensä tähden. Jeftan
äiti oli portto ja hänen velipuolensa vihasivat häntä.
Vaikka Jeftan lapsuutta ei
tarkoin kuvata, on se varmasti ollut todella vaikea, sillä aikuisiksi tultuaan hänen
velipuolensa ajoivat hänet
pois luotaan sanoen: ”Sinulle
ei kuulu perintöosaa isämme
omaisuudesta, sillä sinä olet
vieraan naisen poika.” Tuom.
11:2 Vaikka Jeftan kerrotaan
olleen urhea soturi, hän oli
toisten, läheistensä, hylkäämä ja varmasti monin tavoin
raadeltu nuori mies.

Ja itken edelleen,
kun häntä ajattelen. Eikä hän
ole ainoa. Hänen
kaltaisiaan, monin
tavoin hyljättyjä
ja kiusattuja, lapsia
on maassamme
niin paljon.
Jefta pakeni toiseen maahan, kauas pois kotoaan.
Oli aivan yksin. Vai oliko? Ei.
Onneksi oli yksi, joka ei hyljännyt. Yksi, joka oli nähnyt
hänen koko elämänsä kaikkine kipuineen ja tiesi, miltä
Jeftasta tuntui ja mitä hän
tarvitsi. Hän oli kaikkivaltias

Kuva: shutterstock.com / Eakachai Leesin

Jumala, joka rakasti häntä.
Jumala sanoo tänäänkin
meille, jotka häneen uskomme: ”Minä en sinua jätä, en
koskaan sinua hylkää.” Hepr.
13:5b Mutta tämän saman
viestin Hän tahtoo kuuluttaa
jokaiselle lapsellekin, jotka
eivät Jeesusta vielä tunne!
Hän on valinnut sinut ja
minut viestinviejäksi, että
jokainen tänä päivänä yksinäinen, hyljätty ja raadeltu,
lapsi saisi päästä Pelastajansa, Jeesuksen luo ja rakentaa
elämänsä Hänen varaan.

Johdatusta
Jumala johdatti Jeftan elämää, vaikka hän oli kaukana poissa kotoa, eikä hän
varmastikaan ymmärtänyt
Jumalan suunnitelmia. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut Jumalan sitä sallimatta.
Tuomarien kirja 11:3 sanoo:
”Hänen ympärilleen kokoontui joutilaita miehiä, jotka
seurasivat häntä hänen retkillään.” Eli Jeftasta tuli johtaja! Hän johti epämääräistä
miesjoukkiota, ehkä ihmisten silmissä alempiarvoisia,
”ei-kunniallisia”, ihmisiä. Ei
ulkoisesti kovin hienolta
kuulostava tehtävä; eikä
edes kerrota, mitä he tekivät,
mutta Jefta varmasti hoiti
johtajan tehtävänsä hyvin.
Jumala oli antanut hänelle
lahjat siihen.
Jeftan kotikulmillakin oli
varmasti kuultu Jeftan rohkeudesta ja johtajan taidoista. Se ainakin tiedettiin, että
hän oli hyvä soturi. Nimittäin, kun viholliset hyökkäsivät Israeliin, ja aloittivat
sodan israelilaisia vastaan,
Jeftaa kaivattiin. Häntä lähdetiin hakemaan takaisin
kotiin, armeijan ylipäälliköksi. Se vaati varmasti nöyrtymistä, sen tunnustamista,

että Jeftakin on äärettömän
arvokas ja hänellä on paikkansa kansansa keskellä ja
nyt häntä jopa tarvittiin pelastamaan kansansa. Jefta
lähti sillä ehdolla, että hänestä tulee kansansa johtaja, kun sota on voitettu.

Jumalan antama voitto
Jumala antoi voiton, kun
israelilaiset Jeftan johdolla
lähtivät sotaan. Eikä siinä
vielä kaikki, sillä Jefta kutsuttiin oikeasti takaisin kotiin ja
hänestä tuli oman kansansa
johtaja. Ajattele, millainen
elämänmuutos Jeftan elämässä tapahtui! Jumala teki
todellisen ihmeen!! Hänestä,
joka oli hyljätty, tuli rakastettu ja Jumalan avulla kansansa pelastaja ja johtaja.
Jumala osoitti rakkautensa,
huolenpitonsa ja johdatuksensa Jeftan elämässä;
muutti kivut voitoksi! Sellainen on meidän Jumala!!!
Sama Jumala tahtoo muuttaa myös lastemme elämän.
Hän tahtoo osoittaa rakkautensa heille ja käyttää heitä
toisten pelastumiseksi. Hänellä on hyvä suunnitelma
tämän ajan lapsillekin! Min-

kälaisia Jumalan sotureita
kulkeekaan
kaduillamme
odottamassa kutsua kotiin,
Jumalan perheeseen ja taistelemaan voittoisaa taistelua Jumalan joukoissa vihollisen valtaa vastaan!
Nyt on minun ja sinun aika
kutsua heitä kotiin, Jeesuksen luo. Jumala hoitaa tässä
työssä oman osuutensa aivan varmasti; Hänen kans-

saan saamme käydä työhön
voitosta käsin. ”Jeesus, anna
anteeksi ja murra pois itsekkyyteni, ylpeyteni, pelkoni ja
epäuskoni. Vyötä sinun voimallasi, rakkaudellasi ja kaikella varustuksellasi ja lähetä
sinun tahtosi mukaisiin tehtäviin lasten elämän puolesta.”
Marika Huusko

Kaikenikäisten

Koti-illat
parittoman viikon sunnuntaisin klo 16
Seuraavat illat:
27.5. ▪ 10.6. ▪ 8.7. ▪ 22.7. ▪ 5.8. ▪ 19.8. ▪ 2.9

Tule mu
kaan!

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.
Ystäväkirje I 3
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Kuulumisia
Lapsityö
Talvi ja kevät vierähtivät
vauhdikkaasti vakiintuneen
arjen pyörteissä. Iloitsen lapsista, joiden kanssa viikosta
toiseen olen saanut viettää
perjantai-iltaa
Raamatun
sanan, mukavan puuhastelun ja iltapalan äärellä. Yhä
kasvavan lapsipoppoon kokoontuminen on joka kertainen ihme. Ei ole mulla heille
tarjota mitään inhimillisesti
hienoa ja mahtavaa, mutta sen mitä minulla on, sen
minä annan: aikaani ja Jumalan sanaa. Jumala tekee
työtään ja vetää lapsia puoleensa. On saatu iloita joukkoomme liittyneistä uusista
lapsista, mutta myös itkeä
sitä, kuinka monet vanhemmat estävät lapsiensa pääsyn Raamatun sanan äärelle. Taistelu lapsista on kova,
rukousta tarvitaan! Uskollisuutta, rakkautta, viisautta ja
oikeaa mielenlaatua tarvitsen niin paljon!
Nyt perjantai-illat jäivät
tauolle ja kesäleirit koittavat heinäkuun alkupuolella.
Suljethan nekin rukouksiisi, että mukaan pääsevät
ne lapset, jotka Jeesus on
tarkoittanut sinne tulevan,
ja että löytyy myös riittävä
määrä aikuisia vastuunkantajia erilaisiin vastuutehtä4 I Ystäväkirje

viin ja ihan vain olemaan
lasten kanssa.

Kurssit ja materiaalit
Kevään aikana meillä oli yhteensä viisi kurssiviikonloppua ja kurssilaisia oli eri puolilta Suomea. Parasta on, kun
saan nähdä, kuinka ihmisille
avautuu uusi maailma Raamatun opettamiseen lapsille ja varhaisnuorille ja he
innolla lähtevät omille paikkakunnilleen elämään todeksi omaa kutsuaan lasten
parissa. Huhtikuussa ihka
ensimmäistä kertaa pidetty
Varkkikurssi (kuinka opetan
Raamattua varhaisnuorille,
11-14v), oli minulle henkilökohtaisesti rohkaiseva kokemus.
Pidin sen ihan yksikseni,
mikä tuotti omat jännityksensä, mutta valmistauduin
siihen monta kuukautta ja
hyvin se sitten meni. Kiitos
siitä Jeesukselle! Se oli minullekin hyvä koulu, jossa
sain lisää rohkeutta ja varmuutta tehtäviini. Joten
eiköhän se kurssi järjestetä
taas jossain vaiheessa uudestaankin, jos Jumala suo!
Ja sitä paitsi meillä on kyllä rukouksissa ja suunnitelmissa kehittää ja laajentaa
kurssitarjontaamme pidemmiksikin kursseiksi kuin vain

nämä tämän hetken muutaman päivän tai viikonlopun
kurssit. Tarvitsemme paljon
viisautta ja rohkeutta kaikkiin suunnitelmiin ja ennen
kaikkea, että osaisimme
edetä Jumalan tahdon mukaisilla aikatauluilla. Kiitos,
kun muistat!
Rukoilethan myös kesällä
järjestettävien
Raamatun
opettaminen lapsille 1 & 2
-kurssien puolesta, sekä ensimmäistä kertaa järjestettävien Lapsityön yhteyspäivien puolesta.
Puuverstaalla ja käsityöpajassamme on syntynyt
rauhalliseen tahtiin materiaaleja, joita on toimiteltu
eripuolille Suomea. Myös
lasten TV-raamattuopetusohjelmaa olemme kuvanneet jo kahdeksan ohjelman
verran, ja neljä ohjelmaa olisi vielä kesäkuulla tarkoitus
kuvata. Jos Herra suo, niin
syksyllä niitä sitten pääsee
katselemaan TV:n tai netin
kautta. Tätäkin projektia saa
edelleen muistaa rukouksin!

Kiinteistöt ja talous
Näin kesäaikaan on myös
aika tehdä suurempaa siivousta ja tehdä pieniä kiinteistöjen
kunnostustöitä.
Viime kesänä teetimme

kuntoarvion ja kiinteistömme ovat hyvässä kunnossa,
mutta aina sitä kaikennäköistä hommaa riittää. Etsinnässä on ollut ja on edelleen
myöskin vanhan pikkubussimme tilalle parempikuntoinen auto, jolla olisi hyvä
lapsi kuljettaa. Nämäkin voit
rukouslistallesi lisätä!
Kiitollinen ja nöyrä on
mieli siitä, että jälleen voimme taloudenkin suhteen
todeta, että tähän asti on
Herra meitä jälleen auttanut.
Taloutemme on tasapainossa; se mitä kuluja tulee, sen
verran on myös taloudellista
tukea tullut.
Kiitos ystävämme, kun olet
uskollisesti mukana yhteisessä työssämme niin rukouksin
kuin käytännön teoin!
Jeesus sinua
runsaasti siunatkoon!
Marika Huusko
Ps.
Kaikenikäisten Kotiiltamme jatkuvat läpi kesän
joka toinen sunnuntai ja
juhannusaattona vietämme
yhteistä Juhannusjuhlaa,
johon saamme puhuja ja
musiikkivieraita Kuopion
Metodistikirkosta. Näkemisiin
siis meillä kesäaikaankin!

Raamatun opettaminen lapsille -kurssit (ROL)

Sitoutuneena

Jumalaan, ihmisiin
ja päämäärään

Tahdotko kertoa

lapsilleJeesuksesta

ja opettaa heille Raamattua?
Kaipaatko ideoita ja kenties rohkeuttakin
lasten parissa toimimiseen?

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.
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
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

T

ämä on tiimityöskentelyn ensimmäinen käsky. Lehtomäen kodin ystävänä sinä kuulut tähän tiimiin.
Ehkä olet ollut mukana kodin työssä uskollisesti jo
monet kymmenet vuodet tai olet tullut mukaan viime
vuosien aikana, jolloin kodin työ on ollut murrosvaiheessa ja työn painopiste on siirtynyt kokonaan lapsityöhön.
Jos uskomme, että Jumala on avannut oven lapsityöhön
Lehtomäessä, siitä seuraa vastuu meille, jotka olemme sitoutuneet Jumalaan.
Kaikessa työssä on päämääränä viedä evankeliumia lasten maailmaan.
Kodin ystävinä olemme erilaisia ja meillä on monenlaista osaamista. Ystäväkirjeen välityksellä saamme makupaloja työstä, mutta usein meiltä jää näkemättä taustalla
käytävä taistelu. Ensisijainen tehtävämme onkin rukoilla
Marikan (sekä Jorman ja Railin) ja koko kodin työn puolesta. Rukouksen kautta sitoudumme Jumalaan, sekä samalla toisiimme ja yhteiseen näkyymme.
Oletko sinä jo tiedostanut oman paikkasi Lehtomäen
toiminnassa? Oletko mukana rukoillen, omastasi antaen
vai vieläkö etsit paikkaasi?
Perjantaisin kodilla kokoontuu paikallisia lapsia, jotka
saavat opetusta ja kokevat monia hienoja hetkiä toistensa kanssa. Nämä illat kaipaavat mukaan aikuisia olemaan
lasten kanssa. Lastenleireille tarvitaan yövalvojia, ruuanlaittajia, lasten liikuttajia ja muuten vaan lasten kanssa
oleilijoita. Tässä vain pieni osa siitä, mitä hommia Lehtomäen kodissa voi tehdä. Mikäli haluat tulla mukaan tekemään, ota yhteyttä Marikaan.
Minulle on ollut suuri siunaus, kun olen muutaman
vuoden saanut olla mukana kodin työssä. Toimin yleensä
kouluttajana lapsityön kursseilla, mutta olen valmis tekemään monenlaista muuta. Yritän olla mukana syys- ja kevätpäivillä, sekä lastenleireillä mahdollisuuksien mukaan.
Asun Hämeenlinnassa, joten välimatka vähän hankaloittaa mukana olemista.
Jumalan Sana olkoon innoittajamme: ”Olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen,
että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” 1 Kor
15:58
Sinusta iloiten,
Helena Vähäkangas,
Hämeenlinna
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Pekka siitonen:

Lapsityö on Tärkeää!
Miten olet löytänyt Lehtomäkeen?
Menimme Maaritin kanssa naimisiin 1983 ja muutimme asumaan
Siikajoelle. Kauko ja Raili Haarala muuttivat myös sinne samoihin
aikoihin. Kauko oli muutamaa vuotta aikaisemmin saanut tulla uskoon Lehtomäen kodissa ja niinpä aloimme vierailla Lehtomäessä
aika tiheään.

Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?
Sehän on päivänselvä asia! Uskovan perheen lapset saavat kuulla
Jeesuksesta yleensä jo kotona. Mutta entä muut? Enpä ole tainnut
vielä tähän päivään asti tavata lasta, joka olisi kuultuaan Jumalasta,
taivaasta, Jeesuksesta, sanonut ”tuo on pöljää”.

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Minä kasvoin uskovassa kodissa. Kuulin kyllä evankeliumin perusasiat ja kävin isäni matkassa usein kirkossa. Mutta vasta opiskeluaikana pääsin opiskelijoiden raamattupiiriin mukaan ja totesin, että
heillä on jotakin, mitä minulta puuttuu. Pyysin Jeesusta sydämeeni
ja syntejäni anteeksi. Siitä se lähti.

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Se merkitsee turvaa ja syntien anteeksiantamusta. Saan olla Jumalan lapsi ja pääsen kerran Taivaaseen.

Miksi haluat olla mukana Lehtomäen kodin
toiminnassa?
Hengellinen työ on tiimityötä. Näyttää, että Lehtomäen kodin lapsityössä on kolo minullekin. Iloitsen Marikan lapsityönäystä!

Kuva: Adobe Stock / Konstiantyn

Millaisia terveisiä haluat lähettää
Lehtomäen kodin ystäville?

6 I Ystäväkirje

Sinua tarvitaan, minua tarvitaan, meitä tarvitaan… Lauletaan eräässä Jippii –laulussa.
Jeesus sanoi: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni,
älkääkä estäkö heitä…” Mk 10:14. Salliminen on, että
kerromme ja opetamme evankeliumin perusasioita
lapsille ja kutsumme heitä Taivastielle. Estäminen on,
ettemme tee sitä.
Jeesus sanoi: ”Rukoilkaa siis elon Herraa, että
hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen.” Mt 9:38
Pekka Siitonen on tehnyt pitkään lapsityötä yhteistyökumppanimme Lastenmission työntekijänä. Keväällä hänet
valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Ev.lut Lähimmäisläehtys
ry:n hallitukseen.

Hengellinen työ on
tiimityötä. Näyttää,
että Lehtomäen
kodin lapsityössä
on kolo minullekin.
Iloitsen Marikan
lapsityönäystä!

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.
Raamattuopetusta ja rukousta, vesisotaa ja karkkikioskiostoksia,
retki SuperCorneriin Tahkolle, monenlaista toimintaa sekä
yhdessäoloa kavereiden kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. 22.6.):
Marika: 044 027 1325, marika.huusko@lehtomaenkoti.net
www.lehtomaenkoti.net
Emme peri toiminnasta osallistumismaksua;
voit tukea työtämme juuri sillä summalla kuin sinulle sopii.

Materiaalipaja ja talkoopäivä
KESKIVIIKKOISIN KLO 12-20 VÄLILLÄ
14.00 päiväkahvi/tee sekä hartaus- ja rukoushetki
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.
TERVETULOA MUKAAN!

Lisätiedot Marikalta: 0440 271 325, marika.huusko@lehtomaenkoti.net
Pyöriikö hyllyssäsi ylimääräisenä

Nestorin salaisuus -kasetteja tai CD-levyjä?
Ota yhteys Marikaan: 0440 271 325, marika.huusko@lehtomaenkoti.net

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.

Syyspäivä 29.9.
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Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Sinä lapsi- tai varhaisnuorisotyössä
mukana oleva tai siitä kiinnostunut:
Kaipaatko varustusta palvelustehtävääsi?
Tai uusia ideoita ja rohkaisua?
Entä yhteistä jakamista ja rukousta?

Kaikenikäisten

Juhannusjuhla
Lapsityön yhteyspäiville
24.-26.8.2018

Lehtomäen kodilla
pe 22.6. klo 17

Tilaisuudessa:
Lapsille suunnattu opetus + laulut,
Musiikkia & puheenvuoroja
Mukana ystäviä Kuopion
Metodistiseurakunnasta

Lisäksi:
Toimintapisteitä ja arpajaiset
Tarjolla makkaraa, salaattia,
lettuja & kahvia...

Tervetuloa!
Lehtomäentie 211 ▪ 73320 Nilsiä

