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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.

leirielämää kesällä 2018



Mikä sinulle on elämäs-
sä niin tärkeää, että olisit 
valmis taistelemaan sen 
puolesta? Minkä puolesta 
uskollisesti rukoilet, näet 
vaivaa, annat omastasi, 
olet valmis kärsimään ki-
pua ja tuskaa?  

Sain lainaan kirjan, joka 
kertoo äidistä ja pojasta 
jatkosodan aikaan. Ker-
rotaan kirjassa muistakin 
heidän perheensä jäsenis-
tä ja läheisistä, mutta äiti 
ja poika ovat päähenkilöt. 
He ovat aikanaan asuneet 
täällä Lehtomäessä, aivan 
lähellä meitä ja tunnen 
heidän sukulaisiaan. Tuo 
poika, tuolloin nuori mies, 
lähti sotaan monien mui-
den mukana; hän lähti 
taisteluun isänmaamme 
puolesta. Siinä taistelus-
sa hän antoi kaikkensa, 
sillä hän antoi henkensä 
maamme puolesta. 

Kirjaan on myös tal-
letettu äidin päiväkirja 
sota-ajalta. Hän on täällä 
kotonaan käynyt tuolloin 
omat kovat taistelunsa. 
Ne taistelut käytiin hä-
nen sisimmässään ja ru-
kouksessa. Äidin sydän 
on päivittäin ja hetkittäin 
huutanut Jumalan puo-
leen poikiensa ja koko 
kansamme tähden. Miksi 
äiti ja poika taistelivat? He 
taistelivat tulevaisuuden 
tähden, kansamme täh-
den, meidän tähtemme.

Kansamme tila tänään
Kun mietit ja katselet 
kansakuntamme tilaa tä-
nään, miltä se vaikuttaa? 
Huolestuttaako sinua yh-
tään tulevaisuus, lasten ja 
perheiden tilanne? Entä 
onko sinulla ratkaisua sii-
hen, mistä saadaan apu? 
Jumala sanoo näin: “Mut-
ta minun kansani, joka 
on otettu minun nimiini, 
nöyrtyy, ja he rukoilevat 
ja etsivät minun kasvoja-
ni ja palajavat pahoilta 
teiltänsä, niin minä kuu-
len taivaasta ja annan 
anteeksi heidän syntinsä 
ja teen heidän maansa 
jälleen terveeksi.” 2. Aik. 
7:14. Sanat on sanottu ai-
kanaan Israelin kansalle, 
mutta pätee myös mei-
dän kansaamme tänään. 
Ainoa tie kansamme pe-
lastukseen ja terveyteen, 
on ohjata ihmiset Jeesuk-
sen tuntemiseen ja Ju-
malan tahdon tielle, etsi-
mään Hänen kasvojaan. 

Koska lapsissa on maam-
me tulevaisuus, yksi eh-
dottomasti parhaimmista 
tavoista toimia yhteiskun-
tamme parhaaksi on ohja-
ta lapsia Jeesuksen luo ja 
opettaa heille Raamattua! 
Se on taistelua lasten par-
haaksi ja tulevaisuutem-
me puolesta!

Kehotus taisteluun
Nehemian kirjassa meitä-

kin kehotetaan taisteluun: 
"Älkää pelätkö viholli-
sia! Muistakaa Herraa, 
joka on suuri ja pelättä-
vä. Taistelkaa veljienne, 
poikienne ja tyttärienne, 
vaimojenne ja kotienne 
puolesta." Neh. 4:8 Tais-
teluun lasten ja perhei-
den puolesta on minut ja 
kotimme kutsuttu. Tämä 
taistelu vaatii aikaamme, 
rakastavaa sydäntä, kuu-
levia korvia… myöskin 
sanoja ja kättentöitä. En-
nen kaikkea uskollisuutta 
rukouksessa, sillä rukous-
kammioissa käydään suu-
rimmat taistelut. Taistelu 
sisältää myös monenlais-
ta kipua ja tuskaa. Mutta 
mikä tärkeintä, joka hetki 
meidän tulisi muistaa Her-
raamme, joka on jo taiste-
lut voittanut Golgatalla ja 
sen tähden mekin saam-
me taistella voitosta käsin 
ja Hänen sota-asuunsa 
puettuina. Jeesuksen 
kanssa, häntä kiittäen ja 
ylistäen, saamme tehdä 
työtämme, sillä paikalla 
mihin Jumala on taistelus-
saan meidät asettanut - 
oli se sitten etulinjassa tai 
huoltojoukoissa, jokaista 
tarvitaan.  

Toimisimmeko yhdessä?
Olemme paljon rukoilleet 
ja miettineet, miten voi-
simme löytää ja innostaa 
ihmisiä, joita Jumala kut-

suu toimimaan lasten par-
haaksi. Olemme päättä-
neet lähteä liikenteeseen 
ja järjestää eripuolilla 
Suomea “Lastesi elämän 
puolesta” -tilaisuuksia, 
jossa voisimme yhdessä 
Raamatun ja rukouksen 
äärellä innostua Juma-
lan mahdollisuuksista. 
Sen lisäksi voisimme kat-
soa, mitkä ovat kunkin 
alueen tarpeet, ja miten 
voisimme olla mukana 
auttamassa ja mahdollis-
tamassa toimintaa lasten 
ja perheiden parhaaksi. 
Ensimmäiset tilaisuudet 
on jo pidetty, ja niistä on 
innostuttu. Joten voisim-
meko yhdessä järjestää 
tällaisen tilaisuuden siel-
lä, missä sinä asut? Tai en-
täs jos sitoutuisit mukaan 
rukoustaisteluun ja pitäi-
sit rukousiltoja maamme 
lasten ja perheiden puo-
lesta, vaikka kotonasi ys-
täviesi kera? 

Täältä Lehtomäestä on 
ennenkin lähdetty taiste-
luun kansamme puolesta, 
täällä on ennenkin rukoil-
tu lasten ja tulevaisuuden 
puolesta - se jatkukoon 
edelleen, vaikkakin erilai-
sissa tilanteissa! Kiitos ys-
tävämme, että olet tässä 
taistelussa mukana!

Jeesus kanssasi!
Marika Huusko

Kuvat: www.freebibleimages.org "put on God's armour"

Taistelkaa!
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Kuulumisia:
Perjantait ja leirit

Kevään viimeistä perjantai-iltaa vietimme 
viime viikolla parinkymmenen lapsen joukolla. 
Tutkimme millainen Jumalan sana on ja mitä 

se tekee. Psalmi 119:103 muun muassa 
sanoo: ”Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi! 

Ne maistuvat hunajaa makeammilta”  
Tykkäätkö sinä makeasta? Jumalan sana 

on varmasti siis maistuvampaa, parempaa, 
kuin paraskaan herkku, mitä tiedät. Mutta 
onko sulla yhtä suuri hinku lukea ja kuulla 
Raamatun Sanaa kuin syödä herkkuja?  

Rohkaisin lapsia tarttumaan Raamattuun 
myös kesällä kotonakin jakaen heille "Joka 

päivä Jumalan kanssa" -vihkoja, jonka toimii 
apuna päivittäiseen raamatunlukuun. Syksyllä 
sitten katsellaan, mitä Jumala on kesäaikaan 
meille puhunut. Mutta kyllähän me nyt toki 
kesälläkin näemme. Heinäkuulla on vuorossa 
kesäleirit lapsille. Mitäs jos sinäkin ottaisit 

omat lapset, lastenlapset, sukulaislapset tai 
vaikka naapurin lapset mukaasi ja ajelisit 

kesällä tänne meille leireilemään? Muutamille 
vastuullisille aikuisille olisi vielä töitäkin leirillä 
tarjolla. Luepa tämän kirjeen takakannesta 

tarkemmat leiri-infot ja kutsu lapsia 
leireilemään!

tosi on!  tv
Tosi on tv-sarjamme uutta tuotankautta 

olemme  kevään aikana kuvanneet 
seitsemän ohjelman verran. Kesäkuulla olisi 
suunnitelmissa kuvata vielä viisi ohjelmaa. 
Jos Herra suo, uusi kahdentoista ohjelman 

sarja julkaistaan ensi syksyn aikana. 

kurssit
Arvaa, mikä mua harmittaa eniten? No, kun 

mahdollisuuksia ja tarvetta lapsityöhön paljon, 
mutta tekijöitä vähän. En itse ennättänyt 

kouluvierailuillekaan koko vuonna, vaikka mieli 
olisi tehnyt. Rukoilethan, että Jumala 

herättäisi lisää nuoria ja aikuisia lapsityön 
saralle mukaan!

Kesäkuun alussa on taas luvassa viiden 
päivän mittanen Raamatun opettaminen 

lapsille 1-kurssi, joka antaa hyvät valmiudet 
opettaa lapsille Raamattua.  Kurssi antaa 
myös hyviä  työkaluja, miten voit kaivaa 

Raamatun totuuksia itseäsi ja omaa elämääsi 
varten. Joten, jos vähänkin kiinnostaa, niin 

tule mukaan, hukkaan se viikkoa ei kohdallasi 
mene! Jumala voi yllättää sinutkin!

kiinteistöt
 

Niin kuin jo viime kirjeessä kerroin, kesän 
isoin kiinteistöprojekti 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. 

Remonttiajankohdaksi on sovittu elokuu.

Lastesi elämän puolesta - tilaisuudet / rukousillat
Kesä maanantaisin (27.5.-12.8.)  klo 18 meillä rukoillaan yhdessä lasten ja perheiden 

puolesta. Tule mukaan! Jos ei muita tule, sitoudun rukoilemaan joka tapauksessa 
vaikka yksin:) Nyt toukokuun alkupuolella vierailin Nurmeksessa "Lastesi elämän 
puolesta" -teemalla. Ilta oli rohkaiseva ja innostava. Jännityksellä odotan, mitä 
Jumala Nurmeksen ystävien kautta siellä tekee. Kyseisiä tilaisuuksia on tulossa 

ainakin Jyväskylään ja Hämeenlinnaan. Milloinkas tulemme teille?

Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme

kevättapahtuma 2019
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Olen paljon miettinyt 
elämän tarkoitusta; mikä 
on minun paikkani tässä 
ohikiitävässä elämässä.
Näen tällä hetkellä sil-
mäini edessä lähetysnäyn 
heikompiosaisten autta-
miseksi: tunnen tuskaa ja 
samalla todellista intoa 
heijastaa Jumalan ihmeel-
listä rakkautta. Minua on 
puhutellut paljon viime 
aikoina Jumalan rakkaus 
ja koko kristillisyys lähim-
mäisen auttamisen ja ra-
kastamisen näkökulmas-
ta. 

Minulla on ollut lähe-
tyskutsu sydämessä noin 
7 vuotta hautumassa. 
Olen paljon epäillyt taito-
jani. On ollut paljon estei-
tä ja masennuskin vaivasi 
vuosia. On ollut aika odot-
taa. Jumala on pitänyt 
ihmeellisessä henkilökoh-
taisessa koulussaan. 

Eräänä päivänä olin 
luonnon helmassa rukoi-
lemassa ja huokailemassa 
lähetyskutsun suhteen. 
Pyysin, että jos Hän todel-
la haluaa minut lähettää 

työhönsä, Hän antaisi mi-
nulle lähetysnäyn, jonka 
voisin juostessakin "lu-
kea" ja jonka avulla voisin 
kertoa ystävillekin työstä-
ni ymmärrettävämmin.

Sain hengessäni näyn 
pian rukoukseni jälkeen: 
olin vaaranrinteellä kat-
selemassa kaakkoon päin. 
Oli ilta ja aurinko oli juu-
ri laskeutunut mailleen. 
Jeesus yläilmoista kutsui 
minua luopumaan tästä 
ylellisestä suomalaisesta 
elämästä ja rientämään 
heikkojen sekä sorrettu-
jen luo, jotka vaeltavat 
ilman todellista Vapahta-
jaa. Huomasin iltahämä-
rässä punertavan aavikon 
keskellä Lähi-idän tyylisen 
kaupungin. Tarkemmin 
katseltuani huomasin ka-
dun, jossa näin itseni ki-
tara selässäni kiiruhtavani 
viemään viestiä Pelasta-
jasta särjetyille ja toisten 
hylkimille ihmisille.

Haluan rohkaista sinua-
kin etsimään paikkaasi 
Jumalan elovainiolla. Hä-
nellä on varmasti paikka 

Haluan nyt kanssasi 
rukoilla; Jumala poikasi 
Jeesuksen veren turvin 
pyydämme: avaa meidän 
silmämme näkemään 
kristillisyys sinun valossa-
si. Herra, älä anna meidän 
hukkua sokeudessamme 
omaan viisauteemme. 
Kiitos Rakas Mestarimme, 
että haluat vielä lähestyä 
meitä. Haluamme sinun 
läheisyyttäsi. Auta mei-
tä, ettemme tee kristilli-
syydestä liian monimut-
kaista, vaan pysymme 
sanassasi ja keskitymme 
olennaiseen - siihen, mikä 
sinusta elämässämme on 
tärkeintä. Kiitos Herra että 
teet elämästämme mie-
lenkiintoisemman, kuin 
osaamme aavistaakaan! 

Nyt tarkoitukseni on 
viedä sinua kanssani 
miettimään kristillisyyttä 
omassa elämässämme 
ja yhteiskunnassamme. 
Onko sydämemme pala-
va lähimmäistä kohtaan? 
Olemmeko viettäneet ai-
kaa Herramme kasvojen 
edessä niin, että olemme 

meille jokaiselle. Mutta se 
tarkoittaa myöskin suos-
tumista hänen tahtoonsa. 

Kun saat halun palvella 
häntä koko sydämelläsi, 
alkaa todellinen, mie-
lenkiintoinen elämä. Voi 
kuitenkin mennä vuosia, 
ennenkuin näemme, että 
Jumala käyttää meitä työ-
hönsä. Mooseskin oli Mi-
dianin maassa 40 vuotta 
ikäänkuin sivuun laitet-
tuna. Uskon, että meille 
vaikeinta Jumalan käy-
tössä olemisessa on olla 
"ei mitään", siis tyhjä astia, 
jonka Hän voisi täyttää 
ja jota Hän voisi käyttää. 
Jumalan valtakunnan työ 
on siis hänen työtään - ei 
meidän. Siksi emme voi 
valita milloin ja miten Ju-
mala haluaa meitä käyt-
tää. 

Kristillisyys omassa elämässämme

"Kun saat halun 
palvella häntä koko 
sydämelläsi, alkaa 

todellinen, 
mielenkiintoinen 

elämä."
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saaneet Jumalan voiman, 
rakkauden ja rauhan elä-
mämme voimaksi? 

Ensisijaisesti huomioni 
kristittynä elämiseen liit-
tyy anteeksiantamiseen. 
Raamattu painottaa to-
della vahvasti anteeksi-
antamista. Olkaa armah-
tavaiset, niinkuin teidän 
Isänne on armahtavainen. 
(Luuk.6:36.) Olkaa armah-
tavaiset. Kun seuraan kes-
kusteluja ihmisten kanssa 
ja syvemmin omiakin aja-
tuksiani, herää kysymys: 
olemmeko kuitenkaan 
ymmärtäneet anteeksi-
antamuksen merkitystä? 
Pahan puhuminen lähim-
mäisestä ja ehkä jonkin-
lainen tuomiomieli on 
vahvasti saanut jalansi-
jaa kristillisyydessämme. 
Ruokimme sielumme tois-
ten heikkouksilla ja kiel-
teisellä maailmankatso-
muksella. Tietämättämme 
vaellamme uskossa, joka 
on enemmänkin epäus-
koa: siinä ei ole voimaa, 
vapautta eikä myöskään 
todellista rakkautta; kat-
selemme oikeuden silmin 
lähimmäistämme, koska 
se on luontainen taipu-
muksemme. Vertaamme 
herkästi lähimmäistä it-
seemme ja "huomaam-
me" olevamme paljon 

ylempänä vertailuastei-
kolla. Koemme olevam-
me oikeutettuja töykeään 
käytökseen. Odotamme 
lähimmäisen tulevan jal-
kaimme juureen katu-
maan ja anteeksipyytä-
mään rikkomustaan.

Anteeksipyytäminen 
on tietenkin monesti tar-
peen. En halua sitä halven-
taa, vaan valaista, millai-
silla silmälaseilla helposti 
katselemme toisiamme. 
Olkaa armahtavaiset. Mik-
si Raamatun sana terottaa 
usein sydämen suhtau-
tumista lähimmäiseen? 
Uskon, että Jumala haluaa 
kirkastaa meille mielettö-
män ihanan todellisuu-
den: Jumalan rakkauden. 
Tämä on minun käskyni, 
että te rakastatte toisian-
ne, niinkuin minä olen tei-
tä rakastanut. (Joh.15:12.) 
Ja tässä kohtaa minulla 
loppuvat sanat. Uskon, 
että Jumala rakkaus on 
niin suurta, ettei sitä voi 
sanoiksi pukea, vaan se 
on jokaisen henkilökoh-
taisesti koettavaa todelli-
suutta. Olen saanut itse-
kin sitä maistaa. 

Kun voimme rakastaa 
vihollisiamme ja vainoo-
jiamme aidosti - taivaalli-
sella rakkaudella, uskon, 
että olemme päässeet pe-

rille siitä, mistä todellises-
sa anteeksiantamuksessa 
on kysymys. Näemme 
Paavalin tavoin itsemme 
kaikkein alimmaisena. 
Tämä on varmasti pitkä, 
elämän mittainen kou-
lu. Joskus katkeruudesta 
pääseminen vie pitkiä 
aikoja, mutta tärkeintä 
on, että me jaksamme 
kantaa taakkamme Luo-

jan eteen ja etsiä Häneltä 
ulospääsyä tilanteesta. 
Hän tuo apunsa varmasti 
ajallaan! 

Siitä kaikki tuntevat tei-
dät minun opetuslapsik-
seni, jos teillä on keskinäi-
nen rakkaus. (Joh.13:35.) 
Me armahdamme lähim-
mäisen kaikesta tuomios-
ta ja luovumme oikeu-
desta; emme enää tahdo 
muistella kärsimäämme 
pahaa. Kantakaa tois-
tenne kuormia, ja niin 
te täytätte Kristuksen 
lain. (Gal.6:2.) Annamme 
asiamme täydellisen Mes-
tarimme käsiin ja Hänen 

arvioitavakseen.
Rakkaus lähimmäis-

tä kohtaan annetaan 
ylhäältä. Huomaamme 
toivovamme sydämes-
tämme lähimmäisen pa-
rasta. Raamatussa kerro-
taan vain yhdestä asiasta, 
josta meidät tunnetaan 
kaikkivaltiaan Mestarim-
me omiksi: kristittyjen 
keskinäisestä rakkaudes-
ta. Se alkaa valjeta, kun 
pääsemme Jumalan sy-
dämen lähelle näkemään, 
kuinka ihmeellisen ra-
kastavainen ja laupias on 
Herra niille, jotka häneen 
laittavat kaiken toivonsa 
ja elämänsä. Meistä TULEE 
toisten kuormia kantavia 
- uhrautuvia ihmisiä, täh-
tiä pimenevän maailman 
keskellä. Me heijastamme 
sitä valoa, jonka seurassa 
me viivymme.

Kaikki kiitos ja kunnia 
yksin Isälle ja Pojalle ja 
Pyhälle hengelle - yhdelle 
ainoalle Jumalalle. Sinä 
annoit poikasi Jeesuksen 
Kristuksen uhriksemme, 
ettei yksikään joka sinuun 
uskoo, joutuisi kadotuk-
seen vaan saisi iankaikki-
sen elämän (Joh 3:16)!

Joosua Tolvanen

Kutsu meidät vierailulle!
Järjestäisimmekö yhdessä  “Lastesi elämän 

puolesta” -tilaisuuden teillä päin? Voisimme yhdessä 
Raamatun ja rukouksen äärellä innostua Jumalan 

mahdollisuuksista. Lisäksi voisimme katsoa, 
miten voisimme auttaa teitä toimintaa lasten ja 
perheiden parhaaksi. Voimme tulle kotiseuroihin, 

raamattupiiriin, opiskelijailtaan tai vaikka ihan tätä 
varten järjestettyy tilaisuuteen. 

0440 271 325 / marika.huusko@lehtomaenkoti.net

"Uskon, että Jumala 
rakkaus on niin suurta, 
ettei sitä voi sanoiksi 

pukea, vaan se on 
jokaisen henkilökohtai-

sesti koettavaa 
todellisuutta."
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e Miksi haluat olla 

mukana Lehtomäen kodin 
toiminnassa?
Mielestäni olen etuoi-
keutettu, kun saan olla 
mukana Lehtomäen ko-
din toiminnassa. Pyhän 
Hengen läsnäolo ja Ju-
malan siunaus ovat niin 
konkreettisesti läsnä, että 
sen saa itsekin kokea ja se 
kantaa kotiin asti. Vaikka 
toimintaan osallistumi-
nen vie välillä fyysisesti 
voimavarojen äärirajoille, 
niin henkisesti se virkis-
tää pitkäksi aikaa.

Millaisia terveisiä haluat 
lähettää Lehtomäen kodin 
ystäville?

Kiitokset kaikille teille, 
jotka tuette toimintaa ru-
kouksin ja taloudellisesti. 
Kannustan myös kaikkia 
niitä, joilla on mahdolli-
suus, osallistumaan toi-
mintaan. Se on erittäin 
palkitsevaa.

Miten olet löytänyt Lehtomäkeen? 
Tutustuin Marikaan Hämeenlinnassa, kun hän toimi 
siellä Hämeen Kansanlähetyksen juniorityöntekijänä. 
Marikan muutettua takaisin Lehtomäkeen lähdin kat-
somaan, mikä paikka se on ja voisinko olla jotenkin 
mukana siellä tehtävässä lapsityössä.

Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?
Jokaisen lapsen pitäisi saada kuulla evankeliumi ja 
oppia tuntemaan Jeesus. Se on jokaisen lapsen oike-
us riippumatta siitä minkälaiseen perheeseen tai ym-
päristöön hän on syntynyt.

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Olen itse saanut lapsena osallistua kristilliseen kerho- 
ja pyhäkoulutoimintaan. Se oli ensimmäinen, ja kou-
lun uskontotuntien lisäksi, ainoa, mahdollisuus kuulla 
ja oppia Jumalasta ja Jeesuksesta. Opin rukoilemaan 
ja turvautumaan häneen.

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Usko Jeesukseen on koko elämäni perusta. Jeesus on 
hän, jota vasten nojaan, kun kaikki on hyvin, ja häneen 
tarraan, kun tulee vaikeuksia. Hänelle annan kiitok-
sen, kun minulla on ilon aiheita. En ole yksin missään 
tilanteessa, vaan tiedän, hän on aina kanssani. Hänen 
rakkaudestaan saan kaiken, mitä tarvitsen elääkseni 
täällä ajassa ja päästäkseni kerran perille.

Mistä saada Jumalan valtakunnan työhön lisää työntekijöitä? Jeesus kertoo: ”Ja 
kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä 
seisomassa; ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?' He 
sanoivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut'. Hän sanoi heille: 'Menkää 
tekin minun viinitarhaani'.” Matt. 20:6,7

Jeesuksella on töitä kaikille työhaluisille. Jeesus ei ole vielä tullut ja siksi työ jatkuu 
täällä armon ajassa. Tyttäremme Marika aloitti lasten parissa Jumalan valtakun-
nan työn. Lapset ovat innolla mukana ja kiinnostuneina kyselevät opetustunnin 
jälkeenkin Jeesuksesta lisää. 

Poliitikot ovat jauhaneet talven aikana, miten saisivat mahdollisimman pieneksi 
työttömien määrän! Kuka ajattelee, miten nämä asiat ovat Jumalan valtakunnan 
työssä? Tässä muutaman viikon aikana joku ystävä on kertonut jäävänsä eläkkeel-
le, eikä tiedä, miten saa sitten aikansa kulumaan. Raili luki yhtenä aamuna Matte-
uksen evankeliumia luvun kaksikymmentä ja siitä nousi nämä ajatukset. 

Jumalan valtakunnan työn ohjekirja on Raamattu. Raamattu on Jumalan sanaa ja 
työntekijöiden tulee olla uskollisia Jumalan sanalle!

Siunattua kesää  ystävät!
Olkaa uskollisia Jumalan 

valtakunnan työssä! 

Jorma-vaari
044 595 3158

Yhdestoista hetki

Liisa 
Vuorela,

Hämeenlinna
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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

KÄYTÄ viitenumeroa: 
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.

TahdoTko kerToa lapsille ja 
varhaisnuorille jeesuksesTa ja 

varusTaa heiTä jumalan sanalla? 

Tarjoamme
käyTännönläheisiä kurssipakeTTeja!

Kurssit on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat viedä ilosanomaa 
Jeesuksesta lasten ja varhaisnuorten maailmaan

ja opettaa heille Raamattua; pyhäkoulun opettajille, opettajille, 
kerho-ohjaajille, äideille, isille, isovanhemmille, nuorisolle…

Voit valikoida PIENIÄ PAKETTEJA,  joita käyt pikkuhiljaa oman 
aikataulusi mukaan tai valita kerralla ISON PAKETIN, 

joka on 3,5 kuukauden täyskurssi.

TULEVAT PIENET PAKETIT:
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi 

Leirinä kesäkuussa: 4.-8.6.2019
Viikonloppuina syksyllä: 14.-15.9 • 5.-6.-10 • 26.-27.10.2019

Varkkikurssi
Viikonloppuina syksyllä: 14.-15.9 • 5.-6.-10 • 26.-27.10.2019

ISO PAKETTI: 3.9.-13.12.2019 
Kurssipäivät: ti-pe + muutamia viikonloppuja.

Hakeminen viimeistään 23.8.

Hinta: 
Emme peri osallistumismaksua, 

voit tukea työtämme haluamallasi summalla. 

Lisätiedot: 
www.lehtomaenkoti.net | 0440 271 325

Koti-illat joka kuukauden eka sunnuntai klo 16 
Kesäaikaan: 2.6. • 7.7. • 4.8.

"lAstesi elämän puolesta" -rukousillat 
kesällä 27.5.-12.8.  • Maanantaisin klo 18

Kuva: Adobe Stock / Syda Productions
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Lähettäjä:

Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

tosi on! Kesäleirit lapsille 
ja varhaisnuorille

Ajankohdat: 

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.

Ohjelmassa:
• mukavaa yhteistä aikaa kavereiden kanssa

• raamattuopetusta, rukousta, lauluja
• monenlaista mukavaa tekemistä sisällä 

ja ulkona, kuten vesisotaa :)
• hyvää ruokaa, karkkikioski

Valitse paja:
Valitse etukäteen yksi paja sekä varapaja, johon tahdot 
osallistua leirillä. Varapajaan osallistut, jos toivepajasi 

ryhmäkoko kasvaa liian suureksi. 
1. liikunta/ulkoilu

2. leivonta/kokkaus
3. kädentaidot (puu/tekstiilityö)

Hinta: 
• Emme peri osallistumismaksua; voitte tukea 

työtämme juuri sillä summalla kuin teille sopii.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
 • www.lehtomaenkoti.net, 0440 271 325

tai marika.huusko@lehtomaenkoti.net 
• Kerro: nimi, ikä, yhteystiedot, ruoka-aineallergiat ja 

muut  mahdolliset huomioitavat asiat, huoltajan 
yhteystiedot sekä pajavalintasi.

• Tarkemmat infot leirikirjeessä, joka
lähetetään ilmoittautuneille ennen leiriä.

 

Merkkaa jo 
kalenteriin:

Syystapahtuma
La 28.9.2019
Mukana mm. 
Kai Niemelä

Lehtomäen kodilla, Lehtomäentie 211, Nilsiä


