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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.

Suuren suuri kiitos 
kuluneesta vuodesta!

Siunattua vapahtajamme 
Jeesuksen syntymäjuhlaa 
sekä uutta vuotta 2020!
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Oletko sinä Psalmin kir-
joittajan tavoin katsellut 
taivasta, kuuta ja tähtiä 
tai kenties jotain muita 
Jumalan tekoja, ja miet-
tinyt, kuinka Jumala pitää 
huolen sinusta, pienen 
pienestä ihmisestä? Ja 
kuinka Jumala antaa tai-
vaasta valonsa loistaa si-
nun elämäsi pimeyteen? 
Jumalan tekojen edessä 
koet itsesi mitättömän 
pieneksi ja hauraaksi ja 
niin syntiseksikin, että 
sydämen täyttää kysy-
mys: Jumalani, mikä minä 
olen, että sinä minua tällä 
tavoin muistat ja minusta 
huolehdit. En ole ansain-
nut suurta rakkauttasi 
minua kohtaan, mut-
ta tiedän, että se onkin 
silkkaa käsittämätöntä 
armoasi minua kohtaan. 
Kuinka osaisin kyllin kiit-
tää siitä, mitä olet tehnyt 
ja antanut. Olen edessäsi 
aivan sanaton, vain itken 
ja vapisen, itken ilosta ja 
ihmetyksestä. En voi kuin 
vaipua polvilleen eteesi 
ja jälleen tunnustaa, että 
”sinä olet suuri ja teet ih-
meitä, sinä ainoa olet Ju-
mala.” Ps 86:10.

Remontti-ihme
Tämän vuoden kiinteis-
töremonttikulujemme 
noustessa lähemmäs sa-
taa tuhatta euroa käyttö-

vesi- ja viemäriremontin 
sekä uusien keittiökalus-
teiden asentamisen myö-
tä, olen sisimmässäni 
käynyt suuret taistelut ja 
toisinaan sisimpäni on 
meinannut vallata pime-
ys. Olen kuitenkin saanut 
ihmetellä konkreettisella 
tavalla Jumalan suuruut-
ta ja ylenpalttista armoa 
meitä kohtaan, kuinka 
hän antaa apunsa ja va-
lonsa pimeyteemme. 
Siellä pimeimmissä het-
kissähän se valo on kai-
kista kirkkain. Usein ru-
koilen, että Jeesus, pidä 
minut niin tiukilla, että 
pysyn sinua tarvitsevana. 
Tämähän on ollut täsmäl-
listä vastausta rukouk-
seeni. Anna meille tänä 
päivänä meidän jokapäi-
väinen leipämme -ruko-
us on myös tullut paljon 
entistä läheisemmäksi. 
Jumala on luvannut pitää 
huolen ja hänen huolen-
pitonsa on ylenpalttista, 
se on varmaa. Hän on 
tänä vuonnakin lupauk-
sensa pitänyt. Laskut on 
maksettu ja remontin jäl-
keen on vielä talossa läm-
mintä ja syksyn leiriläiset 
ja kurssilaisetkin on ruo-
kittu, eikä ole tarvinnut 
ottaa velkaa. Olen sana-
ton.  Ei tällaista voi saa-
da aikaan kuin Jumala; 
kiitos ja kunnia Hänelle!  

Tiedän, että saamme tä-
näänkin kulkea Jumalan 
meille valaisemaa tietä.

Osuuteni katsoa valoon 
Remontin tiimellyksessä 
taloudellisia asioita suu-
rempi taistelu on kuiten-
kin ollut oman elämäni, 
kutsumukseni ja vastuuni 
suhteen. Uskon, että Ju-
mala on minut tälle pai-
kalle kutsunut, vaikkei 
minulle inhimillisesti kat-
sottuna ole pätkääkään 
ymmärrystä moniinkaan 
asioihin ja vastuu on iso. 
Eihän kyse olekaan sii-
tä, että mitä minä osaan 
tai mihin minä kykenen, 
vaan siihen, mitä Jeesus 
tekee ja Hänelle kuuluu 
kaikesta kunnia ja kiitos. 
Hän joko antaa minul-
le viisautta ja taitoa toi-
mia tai lähettää luokseni 
ystäviä, jotka osaavat 
hommat hoitaa. Minun 
osuuteni on katsoa täh-
tiä ja ihmetellä Jumalan 
suuruutta. Osuuteni on 
katsoa itse todelliseen 
valoon Jeesukseen, ja 
keskittyä Häneen ja olla 
uskollinen Hänen kut-
sulleen. Silloin putken 
päässäkin näkyy todellis-
ta valoa, vaikka ympärillä 
tuntuiskin olevan vaan 
pimeyttä. Minä tarvitsen 
ja uskon, että sinäkin 
tarvitset, aikoja, jolloin 

meitä erityisellä tavalla 
riisutaan pois kaikesta 
omasta, että elämäm-
me yksinkertaistuu ja 
keskitymme oleelliseen. 
Opimme sanomaan ei, 
sille mikä ei meille kuuluu 
ja raivaamaan elämäs-
sämme tilaa, että Jeesuk-
sen valo pääsee valaise-
maan sisintämme ja koko 
elämäämme. Se ohjaa 
meitä myös olemaan us-
kollisesti mukana niissä 
tehtävissä, joihin Jeesus 
meitä kutsuu. 

Erityiset valot
Me tarvitsemme valoa 
arjessamme, mutta usein 
kaikkiin suuriin tapahtu-
miinkin valo kuuluu eri-
tyisellä tavalla. Kun joku 
esiintyy lavalla, häneen 
kohdistetaan kohdeva-
laistus yleisön ollessa 
pimeydessä. Toisinaan 
yleisö katselee ilotulituli-
tusta, joka valaisee lähi-
tienoon. Jotain samanta-
paista tapahtui jo aikojen 
alussa. Tapahtui todella 
suurta, kun maailma luot-
tiin, joten Jumalan sanan 
voimasta aurinko, tähdet 
ja kuu syttyi loistamaan. 
Toinen merkittävä tapah-
tuma tapahtui ensim-
mäisenä jouluna. Silloin 
syttyi erityiset valot; suuri 
ilotulitus ja kohdevalais-
tus. Jeesuksen syntyessä 

katso valoon!

"Kun minä katselen sinun 
taivastasi, sinun sormiesi tekoa, 
kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet 
luonut, niin mikä on ihminen, että 
sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, 

että pidät hänestä huolen?" 

Ps. 8:4,5
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taivaalle syttyi tähti, se 
kohdevalaistus, joka joh-
ti muun muassa itämaan 
tietäjät Jeesuksen luokse. 
Pimeässä yössä enkelit 
ilmestyivät paimenille ja 
se oli aikamoinen ilotu-
litus taivaalla! Jumalan 
kirkkaus ympäröi heidät; 
ihmeellistä! 

Todellinen valo
Tähti ja enkelitkin oli-
vat vain valontuojia. He 
ohjasivat ihmisiä todel-
lisen valon, Jeesuksen, 
luokse. Jeesus itse on se  
valo, jonka Jumala rak-

kaudessaan antoi meille 
taivaasta ja joka tahtoo 
valaista sinunkin elämä-
si. Ykkösjuttuna Jeesus 
tahtoo poistaa sinun elä-
mästäsi synnin pimey-
den antaen sinulle sinun 
syntisi anteeksi Hänen 
ristinkuolemansa tähden. 
Hän tahtoo tuoda valon-
sa myös elämääsi, jota 
tänään pimentää kenties 
sairaus, yksinäisyys, työt-
tömyys tai liika työ, ta-
loudelliset huolet, pelot, 
pettymykset, huoli lähei-
sistä tai suru ja menetys. 
Mikään ei ole tänäänkään 

niin vaikeaa ja pimeää, 
etteikö Jeesus voisi aut-
taa ja tuoda valoa! Se on 
armoa, jota Jeesus tahtoo  
osoittaa sinulle ja minul-
le. Mikä parasta, hän on 
valo, joka valaisee tiem-
me perille Taivaaseen 
asti. Katselepa taivaan 
tähtiä pimeänä iltana, ja 
ihmettele kuinka suuri 
Jumala on ja millaisen 
valon Hän on elämääsi 
tuonut!

Näin vuoden lopulla 
minä voin vain todeta, 
että ”Jumalan,ainoan vii-
saan, olkoon kunnia Jee-

suksen Kristuksen kautta, 
aina ja iankaikkisesti. aa-
men.” Room. 16:27 
Lämmin kiitos myös sinul-
le ystäväni, kun olet jälleen 
tämän vuoden kulkenut 
kanssamme. Kiitos, kun 
olet ollut rukouksin, talo-
udellisesti ja käytännön 
töin valontuojana meidän 
elämäämme sekä kaut-
tamme lukuisten lapsien 
elämään! 
Jeesus siunatkoon ja va-
laiskoon joulusi ja koko 
tulevan vuoden!

Marika Huusko

Jouluinen tervehdys
Lehtomäen kodista! 

Kun ensimmäinen joulujuhla kodissamme oli 
vuonna 1978, en osannut edes arvailla, että vielä 
2019 vietetään joulujuhlaa. Sama pelko on nyt-
kin kuin ensimmäisten juhlien aikaan; tuleeko ke-
tään juhlavieraita. Valmistelukutsussa olleet sanat 
”Jos Herra suo” helpotti kummasti. Silloinkin kuu-
lui sama jouluevankeliumi, sama Taivaan enkelin 
ilmoitus kuin nytkin: "Älkää peljätkö; sillä katso, 
minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kai-
kelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Va-
pahtaja, joka Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.” 
Luuk. 2:10,11 

Koskeeko ilmoitus meitäkin? Kyllä. Kun Taivaan 
kirkkaus saa loistaa sydämiimme, me vapaudum-
me synneistämme ja pääsemme Jeesuksen luo. 
Jeesus ei asu korkealle vuorenhuipulla, vaan laa-
jalla tasanteella, jossa on runsaasti elintilaa ja kas-
vumahdollisuuksia aivan kaikille. Toista viikkoa 
siten lastenleirillä ollut pieni tyttö kuuli sanoman 
suuresta ilosta ja juoksi käytävää pitkin sanoen: ”En 
ikinä olisi uskonut, että näin onnellinen voin olla.”

Meillä kodissamme oli aikanaan mies, joka eräänä 
jouluna pääsi ymmärtämään suuren ilon. Niinpä 
hän sai innostumaan toiset miehetkin suuresta 
ilosta. Miehet etsivät lehti-ilmoituksista, missä olisi 
joulujuhlia, jonne pääsisimme mukaan kuuntele-
maan Sanomaa Suuresta Ilosta. Minäkin etsin ja 

löysin yhden ilmoituksen Pelastusarmeijalta. Heillä 
oli tilaisuus tapaninpäiväniltana. Mehän lähdimme 
kuuntelemaan. Pitäjät, neljä naista, pelästyi, kun 
meitä 12 miestä hieman myöhässä käveli sisään ja 
täytimme yhden penkkirivin. Puhuja kysyi, että tu-
limmeko avustusta hakemaan. Sanoin että emme, 
vaan kuuntelemaan; se oli se, mitä kaivattiin; kuul-
la Sanoma Suuresta Ilosta.

Kun sinun sydämesi on auki, Jeesus tekee sinne 
asunnon. Kun taivaan kirkkaus pääsee valaise-
maan ja lämmittämään sydäntäsi, saat kokea, että 
taivas on koskettanut ja se sytyttää. Varmaan ke-
don paimenetkin juoksivat innoissaan Betlehemiin 
ja pomppivat onnesta, kun saivat kohdata Vapah-
tajansa. Parhainta on päästä Jeesuksen luo. Siitä 
alkaa uusi elämä. 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Siunattua joulua 
sekä armorikasta Uutta Vuotta 2020!

Jorma Huusko, 044 595 3158

www.pixabay.com
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Kuulumisia:
perjantai-illat ja leirit

Viikoittaiset perjantai-illat ovat vetäneet mukavasti lapsia koolle, uusiakin lapsia on tullut 
mukaan. Erityisen kiitollinen olen, että läsnäolevia aikuisiakin on ollut mukavasti. Tätä 
kirjoitellessani on juuri pidetty syksyn viikonloppuleirit lapsille. Raamattuopetuksissa 

keskityimme Danielin kirjan neljään ensimmäiseen lukuun. Ne sisältävät kovin ajankohtaisia 
aiheita elämäämme tässä maailmassa, jossa Jumalan sanaa ei enää kunnioiteta ja lastenkin 

elämää ruokitaan Jumalan tahdon vastaisilla asioilla ja johdetaan heitä päin vastaiseen suuntaan 
kuin mitä Jumala tahtoo. Rukoilethan, että se Sana, mikä on kylvetty, saisi kantaa Jumalan tahdon 

mukaista hedelmää jokaisen läsnäolleen lapsen ja aikuisen elämässä. Isompien (10-14v) leiriltä 
itselleni sydämelleni erityisesti jäi kaipuu, että miten voisimme tukea entistä paremmin lapsia ja 
varhaisnuoria siinä, että he itsekin, yksin sekä kavereitten kanssa, lukisivat Raamattua kotona ja 

oppisivat myös yhdessä toisten kanssa rukoilemaan.

kurssit
Syys-lokakuussa pidimme kolmena viikonloppuna 

Raamatun opettaminen lapsille 1- kurssin sekä 
Varkkikurssin samaan aikaan. Kurssilaisia jälleen 
saapui satojen kilometrien päästä. On siunattua 
nähdä, kuinka Jumala kutsuu ihmisiä työhönsä 

lasten pariin eripuolilla Suomea. Rukoilethan, että 
ne eväät, mitä kurssilaisille jaoimme, saisivat olla 
siunaukseksi heille ja heidän tekemälleen työlle 

lasten ja varhaisnuorten parissa. Katso tiedot 
tulevista kursseista sivulta 7.

TosionTV
Jotain uuttahan sitä aina pitää myös kokeilla, ettei jumita paikalleen, vai mitä? Aloitin 

marraskuun alussa tekemään YouTuben kautta live-lähetyksinä raamattuopetuksia lapsille. 
Ideana siis, että kun valmistelen ja pidän lapsille raamattuopetuksen perjantai-iltaisin täällä 

meillä, niin seuraavalla viikolla pidän sen samaisen opetuksen jakoon muillekin. Se on 
katsottavissa YouTuben kautta suorana lähetyksenä keskiviikkoisin klo 15 tai jälkikäteen milloin 
vaan. Voit siis ohjata lapsen katsomaan ohjelmiamme hakemalla YouTubesta ”TosionTV live” tai 
klikkaamalla nettisivulle www.tosion.fi. Videoita voit myös näyttää pitämässäsi pyhäkoulussa 

tai raamattukerhossasi. Kyseisen opetuksen materiaalit löytyvät myös netistä, www.
ilosanomalapsille.net -sivulta, joten voit ladata ne sieltä myös omaan käyttöösi, ja valmistella 

niillä pohjilla oman opetuksesi. Jos tarvitset tulostettavia versioita, mutta itselläsi ei ole 
mahdollisuutta tulostaa niitä, materiaalit voi tilata myös valmiiksi tulostettuna meiltä. 

Uusi kahdentoista ohjelman TV-sarja TV7:lla lähtee näkyviin nyt itsenäisyyspäivänä, eli ohjelmat 
on katsottavissa perjantaisin klo 17.30, 6.12. alkaen. Löydät ohjelmat jälkikäteen TV7:n arkiston 

lisäksi www.tosion.fi -sivulta tai YouTubesta. Tosion.fi- sivulta löytyy ohjelmiin liittyen myös 
tehtäviä, joista luvassa mukavia palkintoja. Kannattaa siis ohjata lapsia katsomaan ohjelmia! Jos 

tarvitset lapsille jaettavia mainoksia, olepa yhteyksissä, jotta voin toimittaa niitä sinulle. 

Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme

Talous
Isot rahat on tänä vuonna käytetty 
remontteihin, mutta kiitos Herran, 

jäljellekin vähän jäi, että vielä 
elämme. Niin kuin vanhassa 

lastenlaulussa lauletaan Raamatun 
sanoihin viitaten: "Kun Herra 
siunaa, kun Herra siunaa, hän 

tarpeet täyttää, vielä jää. Kun ensin 
antaa Jumalalle, ei lopu jauhot, 

ei öljykään.” 
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kiinteistöt
Putkiremontti on saatu valmiiksi; vielä odottelen,  rakennusvalvonta lopputarkastuksensa tekee. 

Remontin jälkeiseen siivousoperaatioon saapui kiitettävästi väkeä, joten se homma sujui nopsasti 
ja pääsimme ajallaan aloittamaan syksyn toimintamme. Alkusyksystä sain myös apulaisia, jotka 

asensivat pitkään varastossa odottaneita ilmastointiräppänöitä huoneisiimme. Tällä hetkellä 
odottelen arviota ja tarjousta työhallimme putkiremontista, käyttövesiputkien uusinnasta ja 

viemärien puhdistamista. Hallin mokomat putketkin on jo aikansa eläneet ja jotain putkia jo vähän 
vuotaa. Onneksi se on paljon, paljon pienempi kuin päärakennuksemme remontti. Viisautta ja 
johdatusta siihenkin tarvitsemme, että saamme hoideltua remontin, kun sen aika on! Kyllähän 

nämä sen verran isot kiinteistöt on, että jotain hommaa löytyy koko ajan. Mutta suuri kiitos 
Jeesukselle, että on tällaiset tilat, joita voidaan käyttää lasten parhaaksi! 

Miten olet löytänyt Lehtomäkeen? 
Isi-Pentin, Äiti-Suoman ja ImmuSirkku-siskon mu-
kana varmaankin joskus joulujuhlasta aloiteltu ja 
ihastuttu paikkaan ja näihin ihmisiin täällä. Ma-
kusteltu ja nuuskittu paikka niin hyväksi, että tän-
nehän on kannattanut tulla Sanan kuuloon yhä 
uudestaan ja uudestaan, koti-iltoihin, syys- ja ke-
vätpäiviin, joulujuhlaan, kerhoihin, leireille. Pyhän 
Hengen läsnäolo, mahtavan selkeä ja mukaansa-
tempaava Raamatun opetus, loistava musiikki. 
Huippua! Kiitos Jeesus Lehtomäestä ja Huuskon 
perheestä.

Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?
Siksi, että lapset saavat oppia tuntemaan Jeesuk-
sen ihan ikiomana Pelastajanaan ja syntien sovit-
tajana. Ja todellakin tietää ja saada uskoa se, ettei 
heillä ole mitään hätää tässä hurjassa ja hurjistu-
vassa maailmassa, kun heillä on usko Jeesukseen. 
Tapahtuipa ympärillä sitten mitä ikinä tahansa, 
niin ollaan Jumalan kämmenellä. Nyt todellakin 
tapahtuu kummia jo koulumaailmassakin, on pal-
jon eksytystä. Onneksi meillä on usko Kuningas-

ystävämme: 
anne 

kakkinen
nilsiä

ten Kuninkaaseen, jolle saahaan kertoa aivan kaik-
ki! Yksin Hän ei meitä jätä milloinkaan, eikä hylkää! 
Lapsenusko rules!

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Ihan pienestä pitäen ollaan isin ja äitin kanssa Levol-
le laskeuduin Luojani -rukousta iltaisin rukoiltu, siitä 
se sitten läks! Pyhäkoulussa, tyttökerhoissa, lasten 
leireillä ja riparilla, myöhemmin isosena. Monen-
moisissa tapahtumissa ja konserteissa, messuissa. 
Mualima tietysti osasa aikanaan näytti, mutta ei se 
uskoa koskaan päässyt sydämestä viemään ja näin 
vanhempana Jano ja Sanan nälkä senkun kasvaa. Ja 
joskus meinaa ihan siltä tuntua, että tästähän pitäisi 
kertoa muillekin, eikä vain hykerrellä sisällään. On 
mahtavaa saada rukoilla toisten puolesta. Sillälailla 
minäkin voin osallistua. Jos en muuta osaa, niin ai-
nakin pyytää Herralta apua!

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Kaikkea! Minä en ole yhtään mitään, enkä pysty yh-
tään mihinkään, ilman Jeesusta. 

Miksi haluat olla mukana 
Lehtomäen kodin toiminnassa?
Siksi, koska se antaa niin paljon. Leireillä ja kerhois-
sa on niin huippumeininki, saadaan iloita Herrassa! 
Vanhan Testamentin kertomukset avautuvat, saa-
daan levosta käsin keskittyä oleelliseen. Yhdessä ru-
koilemisessa on valtava voima. On kunnia-asia olla 
osa tätä porukkaa.

Millaisia terveisiä haluat lähettää 
Lehtomäen kodin ystäville?
Rukoillaan Suomen koulujen, opettajien, oppilait-
ten, oppiaineitten ja tietystikin Lehtomäen lapsi-
työn toiminnan puolesta.

 Ystäväkirje I 5



Muistan hetken kun is-
tuimme  Marikan kanssa 
keittiöpöytämme ääres-
sä, silloin Marikalla oli 
näky lapsityöstä Lehto-
mäen kodilla. Marika piir-
si kuvan, missä oli kallio 
ja sen kallion päällä  ih-
minen. Samalla Marika 
selitti, miten tärkeää tälle 
ihmiselle on kertoa Jee-
suksesta ja mahtavasta 
evankeliumista ihmisen 
vielä "kallion päällä tep-
sutellessa". Marika jatkoi 
piirustustaan ja kertoi 
kuinka usein käykään 
niin, että jos ihminen pu-
toaakin kalliolta, siis hä-
nen elämä jollakin tapaa 
tuhoutuu, yleensä vasta 
silloin paikalle saapuvat 
ambulanssit ja muut hoi-
tavat tahot. Toisten koh-
dalla apu tässä vaiheessa 
saattaa tulla liian myö-
hään.  

On ollut valtava ilo huo-
mata Lehtomäen kodin 
perjantain Tosi On! -il-
loissa, miten lapset ovat 
olleet innolla mukana. 
Marikan mahtavasta ope-
tuksesta jokainen lapsi 
on saanut kuulla Jeesuk-
sesta. Nämä Sanan kyl-
vämiset pienten lasten 
sydämiin on maailman 
tärkein tehtävä. Vaarana 
nimittäin on, että kylvön 
kyllä suorittaa jokin muu, 
jos me kristityt emme 
ehdi sitä ensin tehdä 
kertomalla heille evanke-

liumi. Gal.6:7-9.
Tosi On! - illat päättyvät 

aina rukouspiiriin, missä 
pieni led-kynttilä kiertää 
pienestä kädestä toiseen. 
Ensimmäisen kierroksen 
aikana sanomme jokai-
nen, joka tahtoo, mistä 
olen tänään kiitollinen, 
toisella kierroksella ker-
romme sydämen päällä 
olevan rukousaiheen. 
Rukousaiheet ovat niin 
aitoja ja suoraan sydä-
meltä tulevia, että siinä 
on monesti kyyneleissä 
pitelemistä. Mitä ihania  
lapsukaisia heistä jokai-
nen onkaan! Ja saamme 
taatusti luottaa siihen, 
että Taivaallinen isämme 
kuulee jok 'ikisen rukouk-
sen.

Huolia... 
Olen saanut olla mukana 
myösVanhempainyhdis-
tyksessä, jonka tehtävänä 
on olla tukemassa lapsia 
ja nuoria heidän koulu-
taipaleella sekä mahdol-
lisena linkkinä kodin ja 
koulun välillä. Itselläni on 
vahvana ajatus, että jos 
mitenkään olisi konkreet-
tisesti mahdollista tehdä 
jotakin, mikä helpottaisi 
lapsen tai nuoren oloa 
koulussa ja kotona.

Olen ollut mukana eri-
laisissa palavereissa, mis-
sä on tullut esille lasten 
ja nuorten huolenaiheet: 
Kiusaamista ilmenee 

tavalla jos toisella ja so-
men käyttö "helpottaa" 
kiusaamista entisestään. 
Kynnys sanoa, mitä sylki 
suuhun tuo, on somessa 
arkipäivää. Lapset ja nuo-
ret kokevat ahdistusta 
olemalla erilaisissa vies-
tiketjuissa ja ryhmissä. 
Suureksi huolenaiheeksi 
on noussut myös lasten 
nälkä! On paljon nuoria, 
jotka jättävät kouluruuan 
syömättä syystä tai toi-
sesta. Syitä tähän olem-
me vanhempien kanssa 
pohtineet. Olemme myös 
törmänneet tilanteisiin, 
missä lapset täällä omalla 
pienellä paikkakunnal-
lamme suorastaan näke-
vät nälkää. Kouluruoka 
kun saattaa olla joillekin 
päivän ainut ateria. Iso 
huoli on, miten nämä lap-
set pärjäävät viikonloput 
ja loma-ajat?

Olemme yhdessä eri ta-
hojen kanssa suunnitel-
leet Nuorten Joulu 2019 
tapahtumaa jouluaatto 
päiväksi, missä tarkoi-
tus on kattaa jouluateria 
ja viettää yhdessä juh-
lahetki niiden lasten ja 
nuorten kanssa, joiden 
kotona joulua ei jostakin 
syystä ole. Joulujuhlas-
ta on mahdollista lähteä 
yhdessä myös joulukirk-
koon.

...ja ihmettelyä
Suurta ihmettelyn ai-
hetta on tuonut lukuisat 
(kristilliset) ristiriidat kou-
luelämässä. Mediassa on 
ollut paljonkin puhetta, 
missä koulun joulujuh-
laa voi/saa viettää ja että 
on ihan ok, että tontut 
ja joulupukit hilluuvat 
näyttämöllä, kunhan kris-
tillisyys häivytetään ta-
ka-alalle ja mieluummin  
kokonaan pois koko kou-
lusta. Sydäntäni kuiten-
kin lämmitti kovasti, kun 

kuopuksemme harjoitteli 
kymmentä käskyä kokee-
seen, oli ihana keskustella 
ja pohtia hänen kanssaan 
ja miettiä yhdessä niitten 
tarkoitusta elämäämme.  
Samaan aikaan kuitenkin 
oli tullut koululta vies-
tiä, että alaluokkalaisilla 
on tulossa Terve Elämä 
-teemaviikko, joka sisäl-
tää mm. unisieppareiden 
(taikakalu, minkä tarkoi-
tuksena on suodattaa 
pahat unet) tekoa, joo-
gaa sekä mindfulnessia, 
eli asioita mitkä eivät 
hipaisun vertaa kuulu 
kristilliseen elämään. ISO 
huokaus ja ahdistus! Kir-
sikkana (märäntyneen) 
kakun päällä vielä, että 
kahdeksasluokkalaiset 
ovat menossa teatteriin, 
missä heille näytetään 
esitys Homo Secundos 
(sekundaihminen) mikä 
ennakkotietojen mukaan 
sisältää paljon kiroilua ja 
jumalanpilkkaa.  Nyt mät-
tää siis ja todella pahasti! 
Eihän meidän kristittyjen 
tule sietää tätä! Noste-
taan me siis päämme ja 
aukaistaan rukoushanat 
täysille, sillä Jumala voi!!

Kirjoittelen tätä tekstiä 
Lapsen oikeuksien päivä-
nä ja haluan sydämestäni 
yhtyä rakkaan kälyni, Lei-
lan, kommenttiin: "Lap-
sen oikeuksien päivänä 
rukoilen, että kenenkään 
lapsen maailmassa ei tar-
vitsisi elää ilman Jeesus-
ta."

Pikkumainos vielä lop-
puun: Oletan, että kou-
luillamme ei tulla esittä-
mään tänä(kään) jouluna 
jouluevankeliumia, mut-
ta me Jeesusta suuresti 
rakastavat haluamme 
sen kuitenkin tarjota 
kuultavaksi ja nähtäväksi 
ihan kaikille sitä halua-

Maailman tärkein tehtävä
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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.

ville. Tulemme esittämään Nilsiän 
torilla 21.12.2019 klo 12 rakkaan 
jouluevankeliumin suoraan Raa-
matusta luettuna ja kirsikkana (täy-
dellisen) kakun päällä, tulemme 
laulamaan virrestä 21 jok'ikisen 

säkeistön. Koska meillä on siihen 
oikeus! Lämpimästi tervetuloa, to-
rilla tavataan!

Sirkku "Immu" Ruotsalainen
yhdistyksemme hallituksen jäsen

PERJANTAI-ILLAT
viikottain klo 17-20

Kevään eka 10.1. ja viimeinen 8.5.
Iltaa ei ole 6.3,  27.3, 10.4. ja 1.5.

Vietämme yhteistä iltaa kavereiden 
kanssa raamattuopetuksen, rukouk-
sen, laulujen ja mukavan tekemisen 

äärellä. Tarjolla iltapalaa ja vähän 
herkkujakin! Osa ohjelmasta koko 

porukalla, osa ikäryhmissä. 

TALVILEIRIT
6.-9-vuotiaille: 14-16.2.
Ilmoittaudu viim. 31.1.

10-14-vuotiaille 21.-23.2.
Ilmoittaudu viim. 7.2

Molemmille leireille otetaan 
max. 25 leiriläistä 

ilmoittautumisjärjestyksessä

Lisätiedot ja leiri-ilmoittautumiset: 
marika.huusko@lehtomaenkoti.net 

0440 271 325 

Tapahtuu Lehtomäen kodilla:

tosi on! - TOIMINTAA 6-14-VUOTIAILLE

Raamatun opettaminen lapsille 
1 -kurssi

Viikonloppuina keväällä 2020:
14.-15.3 .  • 4.-5.-4. • 25.-26.4.

5 päivän leirinä kesällä 2020:
ti-la 2.-6.6.

Varkkikurssi
Viikonloppuina syksyllä 2020:

12.-13.9. • 3.-4.-10. • 24.-25.10.

Raamatun opettaminen lapsille 
2 -kurssi

Viikonloppuina keväällä 2020:
14.-15.3.• 4.-5.4. • 25.-26.4.

5 päivän leirinä kesällä 2020:
ti-la 2.-6.6.

Ilmoittaudu lyhyille kursseille 
viim. viikkoa ennen kurssia

LAPSITYÖNKURSSIT

KEVÄTTAPAHTUMA 
La 28.3.2020

Ohjelmaa koko päivän lapsille ja aikuisille, yhdessä ja erikseen. 
Mukana mm. Kirsi Jokela

Pitkäkurssi 14.1.-24.4. 2020
Lisätiedot ja hakeminen viimeistään 31.12.2019 www.lehtomaenkoti.net
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Lähettäjä:

Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

joulujuhla su 22.12.2019
Lehtomäen kodin 

Lehtomäen koti - Lehtomäentie 211, Nilsiä - www.lehtomaenkoti.net
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klo 13 puuro
klo 14 ohjelmaa

* jouluinen raamattuhetki lapsille ja aikuisille
* joululauluja
* puheenvuorot: Jorma Huusko, Lauri keinänen

Lapsille raamattuhetken jälkeen 
omaa puuhaa alakerrassa.

joulumyyjäiset: mm. leivonnaisia, villasukkia

T
e
r
v
e
t
u
l
o
a
!

TOSION! TV
raamattuopetusohjelma lapsille

LIVELÄHETYS TosionTV:n YOUTUBE-kanavalla:  
KESKIVIIKKOISIN KLO 15 (kirjoita hakukenttään TosionTV live)

UUSI 12 OSAINEN OHJELMASARJA TV7:lta  (www.tv7.fi)
PERJANTAISIN klo 17.30.  6.12. alkaen 

www.tosion.fi-sivulta löydät kaikki ohjelmat sekä voit tehdä 
ohjelmiin liittyviä tehtäviä, esittää kysymyksiä ja jättää rukousaiheita. 
Ohjelmasarjoihin liittyvistä tehtävistä luvassa mukavia palkintoja!

TOSION! TV

Järjestäisimmekö yhdessä "Lastesi elämän puolesta" -tilaisuuden?
Voimme tulla vierailulla kotiseuroihin, raamattupiiriin, opiskelijailtaan, johonkin 
muuhun seurakuntanne tilaisuuteen tai ihan tätä varten järjestettyyn tilaisuuteen. 
Ohjelmassa olisi RAAMATTUOPETUS aiheeseen liittyen, RUKOUSTA sekä 
IDEOITA ja MATERIAALIA,  millä voimme auttaa teitä ilosanoman viemisessä lapsille.

Jos kiinnostuit, olepa yhteyksissä ja katsotaan milloin tulisimme vierailulle!
0440 271 325 / marika.huusko@lehtomaenkoti.net

ONKO SULLA HÄTÄ PAIKKAKUNTASI LAPSISTA JA PERHEISTÄ?

www.pixabay.com


