
Tarjolla olevat pienet paketit löydät toiselta puolelta paperia!

LEHTOMÄEN KOTI TARJOAA KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ KURSSIPAKETTEJA

Tahdotko 
kertoa lapsille ja 
varhaisnuorille 

Jeesuksesta
ja opettaa heille Raamattua? 

Kaipaatko ideoita, innostusta 
ja kenties rohkeuttakin 

lasten parissa toimimiseen?
dreamstime.com

ISO PAKETTI  

RAAMATTUOPETTAMISEN SISÄLLÖT
kaikki “pienet paketit” 

KÄYTÄNNÖN LAPSITYÖ
Kurssilla pääset harjoittelemaan lapsityötä käytännössä 
osana Lehtomäen kodin toimintaa. Viikottaiset lasten ja 

varhaisnuorten -illat, leirit, kouluvierailut sekä aikuisten 
ja lasten yhteiset tapahtumat sisältyvät kurssiohjelmaan. 

OMAN USKON ELÄMÄN HOITAMINEN
Ohjelmassa myös aamuhartaudet, henkilökohtaista 

hiljentymistä Raamatun äärellä sekä raamattuopetusta 
oman uskon elämän hoitamiseksi.

 
PALVELUTEHTÄVÄT

Valmistamme kurssilla erilaisia lapsityönmateriaaleja 
niin puu- kuin tekstiilitöinä, joita myymme Lehtomäen kodin 
toiminnan hyväksi. Lisäksi teemme myös netistä ladattavia 
ilmaismateriaaleja. Tuotteisiimme voit tarkemmin tutustua:

 www.ilosanomalapsille.net

Kurssiin kuuluu myös, että hoidamme porukalla 
siivoukset, ruoanlaiton, pihatyöt yms. kodin askareet.

KURSSI KOOSTUU
oppitunneista, harjoituksista,

yhteisestä jakamisesta ja palvelutehtävistä

KURSSIPÄIVÄT
ti-pe + leirit/tapahtumat viikonloppuisin, 

jolloin alkuviikosta vapaata. Tarkemman lukujärjestyksen 
saat  Marikalta, tai perustiedot löydät myös netistä 

www.lehtomaenkoti.net > tapahtumakalenteri

HINTA
Emme peri osallistumismaksua. Voit tukea työtämme:   

Lehtomäen koti • FI89 5288 0440 0216 18 • viite 1054 

HAKEMINEN VIIMEISTÄÄN 23.8.
Hakukaavakkeen voit täyttää netissä 

www.lehtomaenkoti.net tai pyytää paperisena. 
Lisäksi tarvitset kaksi suosittelijaa, jotka tuntevat 

sinut; toinen mielellään kristillisen työn tekijä.  

LISÄTIEDOT:
Marika Huusko • marika.huusko@lehtomaenkoti.net

0440 271 325 • www.lehtomaenkoti.net

 yli 18-vuotiaille 

Syksyllä 2019
3.9.-13.12.

Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat viedä ilosanomaa Jeesuksesta lasten ja varhaisnuorten maailmaan 
ja opettaa heille Raamattua; pyhäkoulun opettajille, opettajille, kerho-ohjaajille, äideille, isille, isovanhemmille, nuorisolle...



Evankeliumin kertominen lapsille, Uuden 
testamentin kertomukset = ROL1-kurssi

1. Evankeliumin perusasioiden ja 
raamatunlauseen opettaminen lapsille. 
Minä opettajana. Järjestyksen ylläpito.

2. Uuden testamentin kertomuksen 
opettaminen, opetusta tukevat työvälineet

3. Lapsen ohjaaminen Jeesuksen tuntemiseen
Lähiympäristön lasten tavoittaminen, 
Uskovan lapsen rohkaiseminen. 

Uskovan  lapsen  hengellinen opettaminen 
ja varustaminen, Vanha Testamentin 
kertomukset = ROL2-kurssi

1. Vanhan Testamentin kertomuksen 
opettaminen, tukitehtävät

2. Raamatun lukeminen, rukous, todistaminen, 
lähetystyö, elämä arjessa

3. Raamatunlauseen opettaminen uskovalle, 
sielunhoito

Varhaisnuorten (n. 11-14v) opettaminen ja 
varustaminen = Varkkikurssi

1.Raamatun (UT:n kirjeet/teemat) opettaminen 
varhaisnuorille ja erilaiset opetusmetodit 

2. Nuorisokulttuuri, toimintaideat, elämä 
arjessa, palveleminen seurakunnassa, 
todistaminen ja lähetystyö. 

3. Psalmien ja Sananlaskujen opettaminen
Varkki-illan valmistaminen

Pienistä paketeista voit valita osuudet, 
mitkä sopivat aikatauluihisi. Puuttuvia osuuksia 

voit käydä myöhemminkin.  

Ajankohdat
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi  (ROL1)

leirinä kesäkuussa: 4.-8.6.   
viikonloppuina syksyllä: 14.-15.9 • 5.-6.-10 • 26.-27.10

Raamatun opettaminen lapsille 2 -kurssi  (ROL2)
viikonloppuina keväällä: 16.-17.3 • 6.-7.4 • 27.-28.4

Varkkikurssi
arkena keväällä: 19.-20.3 • 2.-3.4 • 9.-10.4

viikonloppuina syksyllä: 14.-15.9 • 5.-6.-10 • 26.-27.10

Kaikki kurssit syksyllä myös arkena. Tarkemmat 
aikataulut netistä www.lehtomaenkoti.net tai Marikalta 

Kurssit koostuvat
oppitunneista, harjoituksista ja yhteisestä jakamisesta

Ruokailu ja majoitus 
Lehtomäen kodilla, vapaaehtoinen maksu

Kurssimaksu
Emme peri kurssimaksua. 

Voit tukea työtämme haluamallasi summalla: 
Lehtomäen koti: FI89 5288 0440 0216 18 • viite 1054

Lastenmissio: FI66 8000 1901 2054 93 • viite 5885

Lapsiperheille tiedoksi
Kurssille voi ottaa lapset mukaan, jos mukaan 

tulee myös oma lastenhoitaja. 

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa 
ennen kurssia sekä lisätiedot

www.lehtomaenkoti.net, 0440 271 325  
marika.huusko@lehtomaenkoti.net

Mainitse nimi, yhteystiedot, mahdolliset ruoka-aineal-
lergiat sekä kuvaile lyhyesti lapsityönkokemuksesi

PIENET PAKETIT - vuonna 2019 
 12 vuoden ikä riittää
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