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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.



E lämä on täynnä monen-
laisia ristiriitaisuuksia; 
toisaalta näin, toisaal-

ta noin. Tänä vuonna, kun 
olemme kuvanneet lasten 
raamattuopetusohjelmaa 
telkkariin, olen usein mietti-
nyt, mitä on se itsensä anta-
minen eläväksi uhriksi Juma-
lalle, mistä Paavali kirjoittaa: 
”Jumalan armahtavaan lau-
peuteen vedoten kehotan 
teitä, veljet: Antakaa koko 
elämänne pyhäksi ja eläväksi, 
Jumalalle mieluisaksi uhriksi. 
Näin te palvelette Jumalaa 
järjellisellä tavalla. Älkää mu-
kautuko tämän maailman 
menoon, vaan muuttukaa, 
uudistukaa mieleltänne, niin 
että osaatte arvioida, mikä on 
Jumalan tahto, mikä on hy-
vää, hänen mielensä mukais-
ta ja täydellistä.” Room. 12:1,2 

Sana uhri, tuo mieleen ku-
van toisen tähden kärsivästä 
tai kuolevasta, mutta kuiten-
kin samaan aikaan sanotaan, 
että sen pitäisi olla elävä. 
Kummallinen ristiriita. Joka 
kerta TV-kuvauspäivän koit-

taessa olotilani on kuin olisin 
antamassa itseni kuolemalle, 
siis siitä näkökulmasta, että 
kaikki minussa on kuoltava, 
jotta voin ohjelmista selvitä 
kunnialla läpi ja niistä olisi 
siunaus katsojalle. Oma mu-
kavuudenhaluni, ajatukseni 
itsestäni, omat yrittämiseni, 
itsekkyyteni ja ylpeyteni, ta-
voitteeni ja motiivini… oma 
elämäni kaikkineen on ta-
pettava. Jos jään katsomaan 
itseeni ja omaminä saa elää, 
niin pelko, häpeä, heikkous 
ja synti saavat vallan. Silloin 
on mahdottomuus opettaa 
toisille Raamattua, saati, että 
ne vielä TV:n kautta tulee 
ulos laajemmallakin joukol-
le.  Kun häpeä valtaa sisim-
män, mielessä ei ole kuin 
lannistunut ajatus siitä, että 
mikä minä olen tähän hom-
maan, kun oma elämänikin 
on mitä on... usein kaukana 
siitä, mitä Jumala tahtoisi. 
Mutta kun olen antanut elä-
mäni Jeesukselle, saan muis-
taa, että ”Enää en elä minä, 
vaan Kristus elää minussa. 

Sen elämän, jota tässä ruu-
miissani vielä elän, elän usko-
en Jumalan Poikaan, joka ra-
kasti minua ja antoi henkensä 
puolestani.” Gal. 2:20. 

Jeesus, Jumalan poika, teki 
Jumalan tahdon kuolemal-
laan meidän puolesta ja se, 
Jumalan tahdon mukainen 
kuolema, tuli siunaukseksi 
koko ihmiskunnalle. Jeesuk-
sen kuolema toi elämän si-
nulle ja minullekin! Meitä Ju-
malan lapsia Sana kehottaa 
antamaan itsemme eläväksi 
uhriksi Jumalalle ja siitä on 
siunaus toisillekin. Tahdon-
ko minä antaa koko elämäni 
eläväksi uhriksi Jumalalle? 
Entä sinä? Tahdonko elää 
itselleni kuolleena, mutta 
täynnä Jeesuksen antamaa 
elämää? Elämää, joka ei 
mukaudu tämän maailman 
ajan mukaan, vaan on Ju-
malan mielenmukaista elä- 
mää.

Itsensä kuolettaminen te-
kee todella kipeää, sillä minä 
luonnostani tahdon kulkea 
oman tahtoni tietä, niin kuin 

minusta hyvältä tuntuu ja 
niin kuin tämä maailma te-
kee. Siitä herääkin mieleeni 
kysymys: Onko Jeesus mi-
nulle rakas? Onko sydämeni 
kiinnittynyt Häneen? Jos on, 
silloin myös haluni on elää 
Jumalan mielen mukaista 
elämää. Kun Jeesus on en-
sin rakastanut minua, voin 
ja tahdon minäkin rakastaa 
häntä ja toisia ihmisiä. Silloin 
myös ymmärrän sen, että 
sana ”elävä” tarkoittaa aktii-
vista, uusin tavoin Jumalan 
palvelemista; elämää, joka ei 
ole kaavoihin kangistunutta 
eikä kristillisiä tapoja, vaan 
elävää yhteyttä Jeesukseen. 
Se on Jumalalle erotetun, 
Jeesukselle rakkaan, ihmi-
sen elämää. Taistelua syntiä 
vastaan Jeesuksen voimassa 
ja armahdettavaksi ja autet-
tavaksi suostumista. Se on 
sitä, että Jeesus saa hallita 
elämääni, eikä synti. 

Vaikka elämässä toisi-
naan tulee vastaan isom-
pia haasteita, joissa joutuu 
painimaan ”itsensä eläväksi 
uhriksi antamisen” kanssa, 
niin ehkä suurempi haaste 
se on tavallisessa arjessa, jo-
kapäiväisessä elämässä. Oli 
elämä sitten yksinäistä tai 
sosiaalista, työn täyttämää 
tai työttömyyttä, iloa tai su-
rua tai mitä muuta tahansa, 
niin onko minulla kaiken 
keskellä se mieli, että tahdon 
antaa Jeesuksen totuuden ja 
rakkauden täyttää elämä-

 Eläväksi uhriksi

Itsensä 
kuolettaminen tekee 
todella kipeää, sillä 
minä luonnostani 
tahdon kulkea oman 
tahtoni tietä.
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Voit tulla siihen aikaan illasta, 
kun sulle sopii. 

Ohjelmassa 
vapaamuotoista 

menneiden muistelua 
kahvin lomassa. 

Tervetuloa sankoin 
joukoin mukaan!

Toivoo: Jorma 
044 595 3158

Hetekankannon merkitys:  
25.10.1978 päivällä Jorma kirjoitti  

kauppakirjan ja Lehtomäen kansakoulu  
ostettiin päihdeongelmaisten hoitokodiksi. 

Illalla Jorma muutti asumaan  
Lehtomäkeen kantaen  

hetekan nukkumapaikakseen.

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)

Kaipaatko ideoita ja kenties rohkeuttakin 

lasten parissa toimimiseen?

ROL 1-moduulikurssi syksyllä 2018
15.-16.9. • 13.-14.10. • 27.-28.10.

ROL 2-moduulikurssi keväällä 2019
16.-17.3  • 6.-7.4. • 27.-28.4.

ni jokaista soppea myöten. 
Onko Jeesus minulle tärkein, 
niin etten jää rypemään it-
sekeskeisyyteeni ja syntieni 
kahleisiin, vaan voin elää 
Jumalan lapsen vapaudes-
sa ja mielelläni annan koko 
elämäni Jumalalle? Kun näin 
on, silloin varmasti arjen as-
kareenikin ja suhteeni toisiin 
ihmisiin loistavat Jeesuksen 
kunniaa ja elämäni on Juma-
lan mielenmukaista; järjellis-
tä Jumalan palvelemista.

Kuule, Jeesus rakas! Auta 
minua ja ystävää, joka lukee 
tämän kirjeen, elämään si-
nun rakkauden ja totuuden 

valloittamaa elämää. Auta, 
että sinä saisit olla meille 
niin rakas ja tärkeä, että mie-
lellämme annamme koko 
elämämme sinulle eläväksi 
uhriksi. Kiitos, että sinä ar-
mosi riittää tänäänkin ja sinä 
opetat meitä elämään sinun 
mielesi mukaista elämää si-
nulle kiitokseksi ja kunniaksi. 
Aamen.

Jeesus kanssasi, 
auttajanasi ja 
johdattajanasi, 
tänäkin syksynä!

Elokuisin terveisin, 
Marika Huusko

Hetekankannon 
40-vuotisjuhlakahvit

tarjolla Lehtomäessä 
25.10.2018 klo 17 alkaen.
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Mennyt kesä
Kesä täyttyi aika pitkälti lei-
rielämästä. Lastenleirejä olin 
ajatellut järjestettävän kaksi 
niin kuin aiempinakin kesi-
nä, mutta kohtasin positii-
visen ongelman: 6-10-vuo-
tiaita leiriläisiä oli tulollaan 
leirille paljon enemmän 
kuin pystyn heitä kerralla 
ottamaan. Päädyin soittele-
maan tuttavapiiriä läpi, että 
löytyisikö riittävästi aikuisia 
saadaksemme järjestettyä 
yhden leirin lisää, jotta kaikki 
halukkaat pääsevät mukaan. 
Ja se onnistui! Näinpä hei-
näkuun aikana meille leireili 
yhteensä 60 lasta. Lämpöä 
riitti ja vesisodan riemua 
sekä Raamatun aarteita 
ja yhdessäolon siunausta, 
pääsimmepä kaikilla leireillä 
myös retkelle SuperCorne-
riin Tahkolle. Kiitos Jeesuk-
selle ja kaikille teille, jotka 
rukouksin, taloudellisesti ja 
töin ja toimin mahdollistitte 
nämä leirit! 

Alku- ja loppukesästä 
myös aikuisväellä kokoon-
nuimme jälleen opiskele-
maan, miten Raamattua 
opettaa lapsille. Sitä minä 
aina kiitollisena ihmette-
len, että Jumala herättää 

ihmisten sydämiin sellaista 
halua, että he ovat valmiita 
ajelemaan satoja kilometre-
jäkin tänne meille, keskitty-
äkseen useamman päivän 
ajaksi Jumalan Sanaan ja sen 
jakamiseen lapsille. Näitä 
lyhytkursseja pitäessämme 
on herännyt myös ajatus, 
että josko voisimme tarjota 
myös pitempää, 3-4 kuukau-
den mittaista kurssia, mikä 
mahdollistaisi laajemman 
varustuksen lapsityöhön ja 
kurssilaiset pääsisivät samal-
la käytännössä harjoittele-
maan raamatunopettamista 
ja muutakin lapsityöhön 
liittyvää tässä meidän toi-
minnassamme. Kurssi ei 
kotimme kutsun mukaises-
ti sisältäisi kurssimaksua, 
vaan kurssiin sisältyisi, että 
jokainen osallistuisi myös 
erilaisiin palvelutehtäviin 
kotimme toiminnan ylläpi-
tämiseksi. Suunnitelmia on 
ja ovia voi koputella, mutta 
rukoilethan, että jos tämä on 
Jumalan tahdon mukainen 
asia, niin se ajallansa myös 
toteutuu. 

Mitäs muuta…hmm. Ju-
hannusjuhlia vietimme tu-
van täyteisen joukon kanssa 
vesisateen ropistessa kat-

toon muuten niin kuivan 
kesän keskellä. Joitain kiin-
teistö- ja piharemppojakin 
on väliin yritetty hoidella 
eteenpäin. Myös talven 
marjavarastoa on saatu ker-
ryttää – kiitos lahjoittajille 
ja kerääjätovereille! Onhan 
kesääni kuulunut myös tut-
tuuntapaan omaishoitoku-
vioita; isän lisäksi äitikin on 
nyt sairastellut… Ja onhan 
tuota vähän omia kolotuk-
siakin ollut. 

Tv-ohjelma
Loppukesästä kuvattiin lop-
puun myös 12 osainen TV-
raamattuopetusohjelma-
sarjamme lapsille. Jos Herra 
suo, se alkaa näkyä TV7:lla 
perjantaina 28.9. klo 17.30. 
ja näkyy viikoittain joulu-
kuun puoleen väliin asti. 
Ohjelmat näkee jälkikäteen 
myös tosion.fi-sivulla ja You-

nimenomaan tätä TV-työtä, 
niin lisäsin viitenumerolis-
taamme myös viitteen, mikä 
kohdistuu näiden ohjelmien 
kustantamiseen. 

Rukoilethan, että lapset 
löytäisivät ohjelman ja se 
saisi olla yhtenä tienviittana 
ohjaamassa lapsia Jeesuk-
sen luokse. Pyydän rukousta 
myös sen suhteen, että sai-
simme viisauden ja ymmär-
ryksen ja kaikki tarvittavat 
resurssit, jos on Jumalan 
suunnitelmien mukaista läh-
teä ensi vuonna kuvamaan 
seuraavaa tuotantokautta. 

Alkava syksy
Syyskuun alusta, jos Herra 
suo, 6-14-vuotiaiden kave-
reidemme kanssa kokoon-
numme jälleen viikoittain 
perjantai-illan viettoon ja  
materiaalipajammekin väki 
jatkaa säännöllisempää 
elämäänsä. Kaikenikäiset 
ollaan yhdessä koolla joka 
kuukauden ensimmäise-
nä sunnuntaina. Raamatun 
opettaminen lapsille 1-kurs-
si on luvassa myös syksyn 
aikana. Syyspäivien suhteen 
on sellainen muutos, että 
pidämme jatkossa ne vain 
yksipäiväisenä tapahtu-
mana. Lauantain aamupäi-
västä alkaen on ohjelmaa 
erikseen aikuisille ja lapsille, 
myöhemmin iltapäivästä 
ja illasta sitten kaikenikäi-
sille yhdessä. Illan kruunaa 
Kuopiosta tulevan Jippii-
lapsikuoron esiintyminen. 
Nähtäväksi jää, mitä kaikkea 
syksy lopulta mukanansa 
tuo. Kiitollinen olen tänään-
kin sinusta ystävämme, joka 
rukouksin kannat meitä 
elämässämme ja työssäm-
me eteenpäin! Näkemisiin, 
jossain tilanteessa meillä tai 
muualla!

Marika 

Tubessa. Huh, mikä projekti! 
Monenlaista taitajaa ja 

aikansa antajaa on tarvittu, 
että on saatu kuvattua, ää-
nitettyä ja editoitua filmille 
raamattuopetusten lisäksi 
myös ohjelmaa varten teh-
ty uusi laulu, nukketeatte-
rin pätkät, raamattuvisat ja 
muut tehtävät sekä tehtyä 
nettisivut, joiden kautta 
tehtäväosuudet hoituu ja 
ohjelmia pääsee näkemään 
jälkikäteenkin. Kiitos mu-
kana olleille! Kiitos myös 
rukousjoukoille ja talous-
joukoille! Rahallisesti ope-
raatiomme tuli maksamaan 
useamman tonnin. Jos koet, 
että haluat olla tukemassa 

Kuulumisia

Näinpä heinäkuun 
aikana meille leireili 
yhteensä 60 lasta. 

4 I Ystäväkirje



Kaikenikäisten Koti-ilta
• joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 16
• 2.9. - 7.10 - 4.11. - 2.12.

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
• syksyn eka ilta 7.9. ja viimeinen 14.12. 
• ei iltaa 28.9. (lastentapahtuma srk-talolla),  19.10. (syysloma)

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!

Syysleiri 6-14-vuotiaille 16.-18.11.
• aloitus pe klo 17, päätös su klo 14
• ohjelmassa samoja kuvioita kuin pe-illoissakin,  

mutta aikaa kaikkeen enemmän
• ilmoittaudu 5.11. mennessä

Syystapahtuma 29.9.
• Ohjelmaa koko päivän lapsille ja aikuisille  

– illan huipennuksena Jippii-lapsikuoro esiintyy 
• Tarkempi ohjelma takasivulla.

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 syksyllä 2018
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Kuva: shutterstock.com / JulijaDmitrijeva
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O len saanut viettää mie-
heni Arskan kanssa 
puolen vuoden vuo-

rotteluvapaata kanttorin 
työstäni Alavan seurakun-
nassa. Vain kolme päivää 
ennen vapaan alkua saimme 
viestin Israelista: hyvä ystä-
vämme Ariela oli muuttanut 
pois tästä ajasta. Shokki oli 
suuri, sillä olihan hän ollut 
juuri vapaaehtoisemäntänä 
raamatunkääntäjien kodilla 
Jad Hashmonassa, Israelis-
sa. Ajattelimme, että hän oli 
lähes elämänsä kunnossa. 
Mutta Jumalalla on oma, 
täydellinen aikataulu mei-
dän jokaisen elämälle.

On aika muistella Arielan 
elämän vaiheita:

Elsa-äiti ja Rauha-täti ohja-
sivat jo pienestä Arielan seu-
rakunnan yhteyteen. Usko ja 
luottamus Jumalaan syntyi 
jo noina ensimmäisinä vuo-
sina.  Perhe asui Kuopiossa 
vanhassa puutalokorttelis-
sa, ja jo varhain Ariela ohjasi 
muita pyhäkouluun kuten 
häntä oli ohjattu. Musiikki ja 
lauluharrastus olivat tärkei-
tä jo ihan varhaisesta: Ariela 
lauloi Vapaakirkon kuorossa. 
Laulaminen ja musiikki kul-
kivat mukana läpi elämän. 

Lähetystyön siemen oli 
kylvetty varhain Arielan sy-
dämeen. Seurakunnassa oli 
kerrottu Afrikasta ja työstä 
siellä. Siitä innostuneena 
lapset hänen johdolla halu-
sivat pukeutua afrikkalaisik-
si. Näin maailmanlaajuinen 
Kristuksen kirkko vaikutti 
hänen elämäänsä ja toimin-
taansa jo varhain.

in m
emoria

m

Levosta käsin
Kiinnostus heprean kie-

leen alkoi, kun Kuopiossa 
Ariela sai opetusta Minna 
Canthin sukuun kuuluvalta 
Aune Canthilta. Sitä kaut-
ta aukeni tie kirjallisuuteen 
ja Israeliin kibbutsille sekä 
myöhemmin Israelin matka-
oppaan työhön, mikä jatkui 
viime vuosiin saakka. Israelis-
sa heprean kielen opettaja 
antoi Arja Riitta Elisabethille 
nimen Ariela. Luonteensa 
mukaisesti Ariela valmisti 
opastukset perusteellisesti 
ja asiantuntevasti. Matkalais-
ten ei tarvinnut pettyä. Vuo-
sikymmenten saatossa ovat 
monet sadat Israelin kävijät 
saaneet hyvää perehdytystä 
Raamatun paikkoihin. Opas-
tettuja matkoja Israeliin hän 
teki n. 80 kpl.

Ariela oli monella tapaa 
lahjakas. Noin 30 vuotta 
sitten alkoi Arielan johdol-
la kokoontumaan ryhmä 
Israelissa käyneitä laulavia 
matkalaisia. He lauloivat 
hepreaksi. Mutta vähitellen 
mukaan tuli Arielan teke-
miä suomalaisia sanoituksia 
näihin lauluihin. Ariela käytti 
kielellistä ja taiteellista lah-
jaansa Jumalan kunniaksi. 

Tämä lauluryhmä on jatka-
nut toimintaansa edelleen-
kin Zipporim – nimellä, Lintu-
set. Nimen antoi rovasti Risto 
Santala.

”Kädessä Jumalan ovat päi-
väni, oot turvani, Vapahtaja!

Käteesi Jumala, uskon hen-
keni, armollinen Lunastaja.

Oi, kuule! Oi, auta! Vapahta-
jani, armollasi minut pelasta!

Armon turviin mä jään ja 
Herraa siitä kiitän.

Bejadcha, suom. sanat Ariela

Arielan kädentaidot olivat 
upeita. Tyttäreni Essi sanoi-
kin kauniisti, että Arielalla 
oli taito käyttää lahjojansa 
siten, että hän kirkasti niillä 
Jumalan kunniaa ja Jumalan 
luomistyön ihmeitä. Hän loi 
kauniin puutarhan ympä-
rilleen kulloiseenkin asuin-
ympäristöönsä. Viimeisim-
pänä upea puutarha Nilsiän 
mökille, jonne hän saapui 
muuttolintusen lailla touko-
kuun alussa ja muutti talvi-
asuntoonsa Kuopion Puijon-
laaksoon syyskuun alussa.

Akvarellimaalaaminen oli 
hänelle tärkeää ja innosta-
vaa. Varsinkin kukkien maa-
laaminen. Olipa matka lyhyt 
tai pitkä, niin lähes aina mat-
kakassista löytyi maalaus-
tarvikkeet, jos vaikka sopiva 
maalauskohde juuri sattuisi 
eteen. Näyttelyitäkin hän 
piti useita. Kuopion Naisten 
Pankin Taidetapahtuman 
haastattelussa hän totesi: 
”Olen rakastanut aina kukkia. 
Jo lapsena, kun muut ostivat 
taskurahoillaan karkkeja, 
minä ostin kukkia. Orvokista 
pidän eniten, sen inhimillisyy-
destä. Sillähän on silmät. Ja 
niin kauniit värit."

Käsityöt ja kokkaaminen 
olivat Arielalle tärkeitä asi-
oita. Lähes joka kerran, jos 
kävin yllätysvisiitillä hänen 
luonaan, hän tuli avaamaan 
ovea neulesukka tai virk-
kausliina kädessään. Samoin 
Arielan ystävät niin kaukaa 
kuin lähellä tunsivat hänet 
erinomaisena ruoan laitta-
jana. Mitkä piirakat, kakut ja 
pikkuleivät hän tekikään! Yli 
30 vuotta hän myös lähes 
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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.

Joulujuhla 16.12. klo 13

joka vuosi järjesti Kuopiossa yhdessä 
Zipporim-kuoron kanssa joko israelilai-
sia pääsiäisaterioita, sapattiaterioita tai 
viime vuosina myös lehtimajanjuhlia. 
Arielan osuus näissä tapahtumissa oli 
innostaa ja aktivoida meitä muita. Ja 
hyvää jälkeähän siitä syntyi. Lähes aina 
ruokaliput oli myyty loppuun jo viikkoa 
ennen tapahtumaa!

Ariela kirjoitti runojen lisäksi muuta-
mia raamattunäytelmiä: Emmauksen 
tien kulkijat sekä Seder – ensimmäinen 
ehtoollinen. Ariela sai isot talkoojoukot 
liikkeelle ja yhdessä saimme kokea mie-
leenpainuvia hetkiä, useimmiten Ala-
van kirkossa. 

Kuopiossa Ariela toimi pitkään myös 
Tuomasyhteisössä. Hän hoiti mallik-
kaasti sitäkin tehtävää, mm. erityinen 
kyynelten alttari oli hänen sydämen 
asiansa.

Israel-piiri Puijon seurakunnassa oli 
hänelle kuin perheyhteisö, jonka jäse-
niä hän muisti tapojensa mukaan usein 
mukavilla yllätyksillä. 

Hiljaisuus ja hiljaisuuden viljeleminen 
tuli hänelle rakkaaksi viimeisinä vuosi-
na. Retriitistä tullessaan hänellä oli tuo-
misinaan maalauksia, runoja… Omaan 
puutarhaansa hän teki hiljaisuuden po-
lun, jossa kulkija saattoi pysähtyä kiviin 
kirjoitettujen Sanan kohtien ääreen.

Ystävyys ja ystävät olivat kuitenkin 

se tärkein voimavara Arielalle elävän 
uskon ohella. En usko, että kenelläkään 
on kotona tallessa niin paljon tyhjiä 
postikortteja, kuin hänellä. Hän lähes 
suuttui itselleen, jos oli unohtanut jon-
kun ystävän merkkipäivän. Mutta sitä ei 
kylläkään usein tapahtunut. Hän lähet-
teli kirjeitä ja postikortteja ystävilleen, 
ja usein niissä oli hänen tekemänsä 
runoteksti mukana. Pojalleni Joonalle, 
kummipojalleen, hän toi runon onnit-
telukortissa jokaisena syntymäpäivänä.

Minun syntymäpäivänä hän antoi 
tekemänsä runon aikana, jolloin mei-
dän perhettä oli kohdannut suuri suru. 
Olkoon tämä runo lohduttamassa nyt 
meitä sanoessamme ystävällemme Ari-
elalle: Lehitraot – Näkemisiin!

Tänä talvena taivas 
on ollut maata lähellä,
enkelit ovat ahkeroineet 
pukien metsän kuuran peittoon,
heitellen timantteja puiden oksille 
ja lumisille pelloille.
Talven harmaana päivänä 
Vapahtaja on ollut liikkeellä,
ei ohi, vaan vierellä kulkien,
väsyneen syliinsä sulkien,
pimeyden kätköjen äärellä, 
uusia aarteita jakaen. ”

Leila Savolainen
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Lähettäjä:

Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

10.00 Kahvitarjoilu
10.30 Ystäväseurat *
12.30 Raamattuopetus: 
 ”Jeesus Kristus on sama eilen, 
 tänään ja ikuisesti.” Hepr. 13:8 
 – Lasse Jussila * 
13.30 Lounas
14.30 Rukous ja yhteislaulutilaisuus *
16.00 Lapset ja aikuiset yhdessä: 
 raamattuopetus, laulua, 
 rukousta, Essi ja Elmeri
17.00 Kahvitarjoilu
18.00 Jippii!-lapsikuoro esiintyy 

* yli 4-vuotiaille lapsille omaa ohjelmaa

SYYSTAPAHTUMA 
La 29.9.2018 Lehtomäen kodilla

”Jumala on uskollinen”

Tervetuloa!

Kuva: shutterstock.com
 / Yukal Liudm

yla


