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Kristillinen lapsityön keskus, joka tekee työtä

tavoittaakseen Suomen lapset kristinuskon sanomalla
ja tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus
ja kasvaa Hänen opetuslapsenaan.

Markuksen evankeliumissa (14:3-9) kerrotaan
naisesta, joka rikkoi
alabasteripullon, jossa
oli aitoa, hyvin kallista
nardusöljyä. Öljyllä hän
voiteli Jeesuksen. Tuolloin hän sai osaksensa
paheksuntaa, sillä jotkut
ympärillä olevat ajattelivat naisen teon olleen
haaskausta, öljyn olisi
voinut
paremminkin
käyttää, kuten myydä
ja auttaa rahalla köyhiä. Nainen teki kuitenkin Jeesukselle suuren
rakkauden teon, jonka
merkitystä muut eivät
tuossa hetkessä ymmärtäneet. Jeesuksen
sanojen mukaisesti vielä
tänäkin päivänä meille
kerrotaan tästä naisesta
ja hänen esimerkillisestä
rakkaudestansa ja teostansa Jeesusta kohtaan.
Jeesus oli hänelle ykkönen, kaiken rakkauden
kohde. Teolla oli suuri
siunaus ja merkitys, joka
yltää meille asti.
Minulle toisinaan sanotaan, että näin isot
tilat ja vähän toimintaa
ja sekin tehdään ilman
osallistumismaksuja
ja isot remontitkin on
pitänyt tehdä. Rahan
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haaskausta
varmaan.
Usein ehdotetaan, mitä
kaikkea muuta ja lisää
voisin tehdä. Paljon
enemmän ja parempaa
kuin muutamille lapsille
kertoa Jeesuksesta. Tuntuu, että koko ajan olen
taistelussa, jossa joudun
pohtimaan, ketä kuuntelen, ja kuinka lukuisille
toiveille ja ehdotuksille
täytyy pystyä sanomaan
vain ei. Oon miettinyt,
että mitähän Jeesus sanoisi. Mieleeni nousi
kaksi raamatunkohtaa:
”Hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet
syliinsä ja sanoi: "Joka
minun nimessäni ottaa
luokseen YHDENKIN tällaisen lapsen, se ottaa
luokseen minut. Ja joka
ottaa minut luokseen, ei
ota minua, vaan sen, joka
on minut lähettänyt."
Mark. 9:36,37 Tai toisaalla: ”Ja kuka hyvänsä antaa YHDELLE näistä pienistä maljallisen kylmää
vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen
tähden, totisesti minä
sanon teille: hän ei jää
palkkaansa vaille." Matt.
10:42
Ajattele, että yhden
lapsen tähden, jolle voin
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Haaskausta
vai
rakkautta?
tarjota elävää vettä, ilosanomaa Jeesuksesta,
jotta hän voisi pelastua,
tämä kannattaa!!! Yhden
lapsen pelastumisen rinnalla kaikki maallinen
menettää merkityksensä. Se myös muistuttaa,
että kannattaa antaa
kaikkensa Jeesukselle,
kun aika on. Aina se ei
ole mahdollista. Ei tuo
Raamatun nainenkaan
rikkonut alabasteripulloa kuin kerran elämässään, mutta hän teki sen
juuri silloin, kun aika oli.
Lapsityön merkitystä
harvoin ymmärretään. Ei
se tuota rahaa, ei se ole
tässä hetkessä näkyvää,
mutta työlästä ja taistelurikasta se on. Vaikka jonkun mielestä se
olisi silkkaa typeryyttä,
rahan, ajan, ja kykyjen
haaskausta, Jeesuksen
silmissä se on voitto, se
on pelastus. Kun Jeesus
on siihen kutsunut, multa kysytään vain uskollisuutta ja kuuliaisuutta
hänelle. Rakastanko Jeesusta niin, että olen valmis antamaan kaikkeni
sille, että yksikin lapsi
saisi kuulla Jeesuksesta
ja pelastua - vaikka paheksujia riittäisi.

Entä sinä? Kun Jeesus
kutsuu sinut johonkin
tehtävään, oletko valmis
rikkomaan alabasteripullosi; antamaan kaikkesi Hänelle, vaikka toiset paheksuisivat sinua,
mihin aikasi, rahasi ja
lahjasi käytät. Sinunkin
elämässäsi on aikoja, jolloin on näytettävä, että
Jeesus on tärkeämpi
kaikkea muuta. Rohkaisen sinua, että kun on
aika rikkoa alabasteripullosi, älä laskelmoi,
vaan mene ja tee. Sillä
on siunaus. Muista tuota
naista, joka teki Jeesukselle suuren rakkauden
teon, jonka merkitystä
muut eivät tuossa hetkessä
ymmärtäneet,
mutta tänäänkin saamme siitä Raamatun lehdiltä lukea. Saamme ymmärtää, että hän teki sen
minkä tuossa hetkessä
pystyi; omalta osaltaan
valmisti Jeesuksen kuolemaansa varten. Hän
näytti toisille, että hän
rakasti Jeesusta ja Jeesus oli hänelle tärkeämpi kuin mikään muu.
Marika Huusko

Miten olet löytänyt Lehtomäkeen?
Olin rukoillut, kuinka saisin kerrottua 10v. pojalleni Jeesuksesta. Rukoukseni kuultiin, koska
uudet uskonystävät kertoivat, kuinka Marika
pitää kerhoa perjantai-iltaisin ja leirejä. Yllätyin,
että näin lähellä on kristillinen kerho. Pojaltani kysyin, haluaisiko lähteä kesäleirille vuonna
-18. Ilman tuttuja kavereita lähti innoissaan
katsomaan, minkälaista siellä on. Hän sai hyviä
ystäviä ja halun kulkea perjantaisin kerhossa.

Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?

ystävämme:
Mirjami
Hämäläinen
nilsiä

Me annamme lapsille elämän. Emmekö ole
myös vastuussa heidän ikuisuudesta? Tuntemalla Jeesuksen lapsi oppii elämässä, mikä
on oikein ja väärin. Mitä pienempinä saamme
istutettua uskon siemenen, Pyhä Henki ohjaa
ja muovaa lasta totuuteen ja Jumalan tuntemiseen. Meidän vanhempien ja isovanhempien
tulee rukoilla, että Jumala näyttää tahtonsa heidän elämässään. Rukoilla oikeaa aviopuolisoa.
Joskus alamme rukoilla, kun lapsella on hätä
tai ongelmia. Eikö kannattaisi aloittaa heti?

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Olin pieni, kun meidän kotona pidettiin Pyhäkoulua. Jotenkin vain ymmärsin, että Jumala on
olemassa. Sen tiedostaessa elin kyllä elämäni,
mutta kaukana Hänestä. Vasta aikuisiällä tulin
tuntemaan Jeesuksen. Se armo ja rakkaus kolahti niin syvälle, ettei siltä polulta enää halua
poiketa. Jeesuksen oppii tuntemaan parhaiten
lukemalla Sanaa. Kuuntelen Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen –sovellusta puhelimellani. Siinä tulee vanha ja Uusi testamentti
eläväksi ja ymmärrettäväksi.

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?

Jeesukseen Kristukseen uskominen merkitsee
suurta armoa, Hän sovittanut syntini ristillä.
Rakkautta, jota Hän tuntee minuakin kohtaan.
Luottamusta, Hän pitää myös minusta huolta.
Ja niin on pitänyt! Sanassaan myös lupaa pe-

lastaa minut ja koko perhekuntani (Apt.16:31). Se
on lupaus, johon nojaudun monesti. Usko Jeesukseen merkitsee myös, että elän hänen kunniakseen. Toivon, että kristillisyys näkyy käytöksessä, elämäntyylissä ja kielenkäytössä. Olemmehan
lapsillemme esimerkkejä.

Miksi haluat olla mukana
Lehtomäen kodin toiminnassa?
Marika tekee niin arvokasta työtä, mitä ei voi rahalla mitata. Haluan auttaa kerhoiltana keittiössä
iltapalaa tehden ja siivoten. Marika saa keskittyä
siihen parhaaseen: opettaa lapsia Jumalan tuntemisessa. Hänen opetuksensa uppoaa lapsiin ja
myös meihin aikuisiin. Huomasin opetuksia seuratessani, että monesti lapset tiesivät Marikan kysymyksiä paremmin kuin minä. Oppi on mennyt
perille.

Millaisia terveisiä haluat lähettää
Lehtomäen kodin ystäville?
Rukousta! Rukousta Lehtomäen kodin koko perheelle. Rukousta, että tämä jatkuu taloudellisesti, vapaaehtoisia löytymällä kerhoihin, leireihin,
kursseihin ja päivätapahtumiin. Rukousta Marikan lapsityöhön, jotta evankeliumin sanoma menee eteenpäin!

TOSION TV - raamattuopetusohjelma lapsille

		

1. LIVELÄHETYS YOUTUBE-kanavalla KESKIVIIKKOISIN KLO 15
(kirjoita hakukenttään TosionTV live)
2. KAKSI 12-OSAISTA OHJELMASARJAA + tehtäviä ja palkintoja > www.tosion.fi
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Kuulumisia:

Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme (kirjoittanut Marika)
Paikallinen lapsityö

Lasten talvileiri on juuri pidetty. Se meni normaaliin tapaan vauhdikaissa merkeissä sekä
pysähtyessä Raamatun äärellä kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu meille tällä kertaa Elisan
elämän kautta. Leirin lopputulos oli vaan sikäli ikävä, että vatsatauti pääsi leviämään ja
jouduin nyt seuraavalle viikonlopulle sovitun varhaisnuorten leirin perumaan.
Lapsimäärä viikottaisissa perjantai-illoissamme kasvoi siihen mittaan, että jaoin vuoden
alusta porukan kahteen osaan, pienemmät torstai-iltaisin, isommat perjantai-iltaisin. Nyt
illat rauhallisempia ja samalla on mahdollista keskittyä paremmin kyseiseen ikäryhmään
niin raamattuopetuksen kuin toiminnankin suhteen. Muutamille lapsille aikataulumuutos ei
sopinut, mutta muuten muutos on ollut hyvä niin minun kuin lasten kannalta.
Pidemmän aikaa olen haaveillut ja rukoillut, että mitenkä voisimme laajentaa työmme
kattavuutta paikallistasolla myös alle kouluikäisiin lapsiin. Nyt tälle kevään on aikomus
kokeilla parina lauantai-iltapäivänä Pikkuväkipäivää, minne voi mukaan tulla 4-vuotiaasta
ylöspäin, ja sitä nuoremmat ovat tervetulleet vanhemman kanssa. Rukouksin eteenpäin,
jotta näemme, mitä siitä tulee vai tuleeko mitään.

Tosion TV

Toinen kausi, eli 12 uutta Tosi on!- ohjelmaa on tullut ulos TV7:lta. Löydät ohjelmat TV7:n
arkistosta tai www.tosion.fi-sivulta. Näiden ohjelmien aiheena on luominen, lankeemus sekä
Mooseksen elämä ja Israelin kansan erämaavaellus. Katsojamääriä joskus kysellään, mutta en
tiedä muuta kuin mitä TV7:n arkistosta näkyy, että miten paljon niitä on jälkikäteen katseltu.
Näitä uusia ohjelmia näyttää olevan 100 katselukerran molemmin puolin ja aikaisempaa
tuotantoa jo yli viisisataakin kertaa. Sitä toisinaan mietin, että onko katselijakunnassa
enemmän lapsia vai eläkeläisiä... Palautetta kun tulee molemmista ikäryhmistä :) Pääasia, että
niistä on iloa ja siunausta monille!
Marraskuun alusta alkaen olen joka keskiviikko pitänyt YouTuben -livelähetyksenä
raamattuopetuksen. Kerranpa oli niinkin, etten ollut kotona, kun lähetys piti pitää, joten
syntyikin vierailulla tehty haastattelu. Vaikka juuri live-lähetysaikaan katsojia on kourallinen,
ne tallentuvat ja niitä voi katsella jälkikäteen milloin vaan. Joten klikkaile YouTubeen vaan ja
kirjoita hakukenttään teksti TosionTV, niin ohjelmat löytyy tai vaihtoehtoisesti www.tosion.fi
Eräs lapsi, joka on ohjelmiamme katsellut, haaveili, että voisi kutsua kaverit kylään, ja näyttää
heillekin ohjelman ja sen lisäksi tehdä jotain mukavaa yhdessä. En tiedä, onko haave käynyt
toteen. Mutta entäs jos sinäkin kokoaisit vaikka naapurin lapset tai sukulaislapset koolle,
tarjoaisit vaikka mehut ja keksit ja viettäisitte aikaa yhdessä ja katsoisitte ohjelman?
Kaikista näistä ohjelmissa käytettävät materiaalit lataan myös www.ilosanomalapsille.net
-sivustolle ja kuka tahansa voi ladata ne sieltä omaan käyttöönsä sellaisenaan tai muokata
niistä oman näköiset opetukset. Jos ei nettiä käytä tai ei ole tulostusmahdollisuutta,
materiaalit voi tilata myös tulostettuna minulta.
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Uutta: Raamattuleiri lapsille
ja aikuisille yhdessä
Aika-ajoin on kyselty, että eikö
meillä ole tarjolla leirejä perheille tai
isovanhemmille ja lapsenlapsille. Ensi
kesänä on, jos Herra suo! Olemme
varanneet kesällä yhden leirin aikuisille
ja lapsille yhdessä. Sinne voi tulla
koko perheenä tai vaikka lastenlasten
kanssa tai miksei vaikka kummilapsen
kanssa. Kunhan nyt porukkaan kuuluu
sekä aikuinen että lapsi:) Ohjelmaa
leirillä on lapsille ja aikuisille yhdessä
ja erikseen. Lasten omiin ohjelmiin alle
4-vuotiaat vain oman aikuisen kanssa.
Majoituspaikkoja meillä on
rajoitetusti ja täytämme leiriä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Majoitus
omassa asuntoautossa tai -vaunussa
on mahdollista. Leiri järjestetään
31.7.-2.8.2020 ja osallistumismaksua
emme peri; halutessanne voitte tukea
työtämme juuri sillä summalla kuin
teille sopii. Joten nyt vaan varaamaan
ajankohta kalenteriin ja
ilmoittautumaan mukaan:
www.lehtomaenkoti.net
0440 271 325
marika.huusko@lehtomaenkoti.net

Haastattelussa
yksi aktiivinen TV-katsoja:

1. Kuka ja mistä olet?
Olen Anu, 8 vuotta ja asun Valkeakoskella

2. Miten löysit Tosi on Tv-ohjelmat?
Tv7:n lastenohjelmien kautta

3. Mikä ohjelmissa on parasta?
Essi ja Elmeri -nuket, varsinkin niiden
puheenvuorot ovat hauskoja. Tehtävät ovat
myös kivoja. Marikan opetuksia on mukava
kuunnella ja niitä on helppoa ymmärtää.

4. Oletko oppinut jotain uutta
ohjelmien kautta?
Olen oppinut luottamaan
enemmän Jumalaan.

Raamattua lapsille! -kurssit

Lapsityön kurssejamme olemme
hieman uudistaneet saadaksemme
niistä entistä käytännönläheisempiä
ja toivottavasti myös
kevytrakenteisempia.
Nyt riittää, jos pystyt raivaamaan
kalenteristasi tilaa kahden
viikonlopun verran, niin sillä
saat jo hyvät eväät Jeesuksesta
kertomiseen lapsille ja eväitä
omaankin uskon elämään. Kolmas
viikonloppu on sitten syventävää
extraa, joka on mahdollista käydä
myös joskus myöhemminkin.
Katsopa kurssiajankohdat sivulta 6,
ja ilmoittaudu mukaan.

5. Mitä Jeesus sinulle merkitsee?
Pääsyä taivaaseen.

6. Minkä takia muidenkin kannattaa
katsoa ohjelmia?
Että he oppisivat Jeesuksesta.

Merkkaa jo kalenteriin:
juhannusjuhla aattona
19.6. klo 17
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Minulla on unelma
Martin Luther King piti 28.8.1963 Washingtonissa ”Minulla on unelma”-puheen, joka on
luokiteltu yhdeksi maailman kaikkein kuuluisimmaksi ja parhaimmaksi puheeksi. Kingin
unelma oli, ettei ihmisiä arvioida ihonvärin
mukaan ja kaikki rotusorto loppuu.
Minullakin on unelma: Minulla on unelma –
että Herramme kutsuu ihmisiä, nuoria ja vanhoja, ihmisten kalastajiksi lasten pariin.
Minulla on unelma – että jonakin päivänä Lehtomäen kodissa on joukko ihmisiä kouluttautumassa kokopäiväisiksi lapsityöntekijöiksi.
Minulla on unelma – että jonakin päivänä
Lastenmissio on järjestönä mahdollistamassa kannatus- ja rukousrenkaan perustamisen
ja ylläpitämisen, niille joita Herramme kutsuu
kalastajiksi lasten keskuuteen.
Tarpeen te tiedätte ja näette. ”Rukoilkaa siis
elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä
elonkorjuuseensa.” Matteus 9:38
Pekka Siitonen
Lehtomäen kodin hallituksen pj.

Tahdotko kertoa lapsille ja varhaisnuorille
Jeesuksesta ja opettaa heille Raamattua?
Tule mukaan käytännönläheisille
kursseillemme! Ne on tarkoitettu
kaikille, jotka haluavat viedä ilosanomaa
Jeesuksesta lasten maailmaan ja opettaa
heille Raamattua; pyhäkoulun opettajille,
opettajille, kerho-ohjaajille, äideille, isille,
isovanhemmille, nuorisolle…
Voit valita lyhyitä kursseja tai tulla pidempään
koulutukseen. Tarkemmat infot
www.lehtomaenkoti.net tai 0440 271 325

peruskurssi

Viikonloppuina keväällä 2020:
1. osa: 14.-15.3 / 2. osa: 4.-5.4. / extra: 25.-26.4.
Viiden päivän leirinä kesällä 2020:
Kaikki osat: ti-la 2.-6.6.
Viikonloppuina syksyllä 2020:
1. osa: 12.-13.9. / 2. osa: 3.-4.10. / extra: 24.-25.10.

jatkokurssi

Viikonloppuina keväällä 2020:
1. osa: 14.-15.3. / 2. osa: 4.-5.4 / extra: 25.-26.4
Viiden päivän leirinä kesällä 2020:
Kaikki osat: ti-la 2.-6.6.

Varkkikurssi

Viikonloppuina syksyllä 2020:
1. osa: 12.-13.9. / 2. osa: 3.-4.10. / extra: 24.-25.10

Lapsityön koulutus , kesto: 1/2 – 1 vuosi

Syyskausi 1.9.-20.12.2020
Kevätkausi 12.1.- 7.5.2021
Kurssipäivät ti-pe + leirit/tapahtumat
viikonloppuisin, jolloin alkuviikosta vapaata.
Koulutuksen kautta on myös mahdollista
hakeutua uskonvaraiseen lapsityöhön
Lastenmission työyhteydessä.
Pressmaster Dreamstime.com
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Tapahtuu Lehtomäen kodilla:
PIKKUVÄKIPÄIVÄ

Uutta: yli 4-vuotiaille (alle 4-vuotiaat vanhemman kanssa)

Lauantaina 18.4. ja 16.5. klo 14-16
Aluksi välipala, Raamattua, laulua, rukousta, pelejä ja leikkejä

TORSTAI-ILLAT 0-4.-luokkalaisille

joka viikko klo 17-19 paitsi ei: 5.3. 26.3. ja 9.4.
kevään viimeinen ilta 7.5.

PERJANTAI-ILLAT 5.-8.-luokkalaisille

joka viikko klo 17-20 paitsi ei: 6.3. 27.3. ja 10.4.
kevään viimeinen ilta 8.5.
To- ja pe-iltaisin vietämme yhteistä iltaa kavereiden kanssa
raamattuopetuksen, rukouksen, laulujen ja mukavan tekemisen
äärellä. Tarjolla iltapalaa ja vähän herkkujakin!

KEVÄTTAPAHTUMA Kaikenikäisille

La 28.3. klo 10 alkaen - tarkempi ohjelma takasivulla

KESÄLEIRIT
Kesäleiri 0-4-luokkalaisille (I) 30.6.-2.7
aloitus ti klo 15, päätös to klo 15
ilmoittaudu viimeistään 16.6
Kesäleiri 0-4-luokkalaisille (II) 21.7.-23.7
aloitus ti klo 15, päätös to klo 15
ilmoittaudu viimeistään 7.7
Kesäleiri 5.-8.-luokkalaisille 7.-10.7.
aloitus ti klo 15, päätös pe klo 15
ilmoittaudu viimeistään 23.6

Uutta:

Raamattuleiri lapsille ja aikuisille 31.7.-2.8.
aloitus pe klo 17, päätös su klo 14
ilmoittaudu viimeistään 17.7.

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
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 -ohjelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . 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.

Lastenleireille otamme max 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lasten ja aikuisten yhteisellä leirilläkin majoituspaikkoja on rajoitetusti – täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Majoitus omassa asuntoautossa/ vaunussa on mahdollista.
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Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Lehtomäen kodin

Kevättapahtuma la 28.3.2020.
10.00. kahvi
10.30. "Jumalan johdatus ja apu
Afganistanissa." - Kirsi Jokela
12.00. "Elämän tarkoitus ja toivo
Jeesuksessa" - Kirsi Jokela
13.00. Ruokailu
14.00. Kaikenikäiset ilosanoman äärellä
- Marika Huusko
15.30. Rukousta ja toivelauluja
17.00. Kahvit

Lasten ohjelma - yli 6v.
10.00. Mehut ja herkkupala aikuisten kanssa
10.30. Raamattuopetus, Essi ja Elmeri
12.00. Ulkopelejä
13.00. Ruokailu aikuisten kanssa
14.00. Kaikenikäiset ilosanoman äärellä
15.30. Toimintapisteitä
17.00. Mehut ja herkkupala aikuisten kanssa
Lasten ohjelma - alle 6v.
12.00. Raamattuhetki, laulua, rukousta
---14.00. Kaikenikäiset ilosanoman äärellä
Leikkihuone käytössä koko päivän.
Salin vierestä löytyy myös leluja.

tervetuloa!
Dreamstimedk Dreamstime.com

Lehtomäen koti - Lehtomäentie 211, Nilsiä - www.lehtomaenkoti.net

KIRSI JOKELA - PUHUJAVIERAANA KEVÄTTAPAHTUMASSA
"Olen Kirsi Jokela, toimin sairaanhoitajana Tampereen kaupungin
psykiatrisella polilla maahanmuuttajille. Olen kotoisin Kauhavalta,
missä kasvoin ja opin myös tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena
Vapahtajana ennen rippikoulua. Kotiseudulla vierailen säännöllisesti
vanhempieni ja sisarusten perheiden luona. Olen ollut
Kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä Keski-Aasiassa, jonne lähdin
ensimmäisen kerran v. 2004 ja palasin Suomeen v. 2014. Iloitsen, että
minulla on nyt hengellinen koti Hämeen Kansanlähetyksessä, jossa olen
mukana muun muassa maahanmuuttajatyössä. Helena Vähäkankaan
ja maahanmuuttajatiimimme kanssa järjestämme Donkkis big day
-tapahtumia lapsiperheille. Parasta tässä työssä on se, kun saa kertoa
Jeesuksesta ja olla itse myös Jeesuksen kohtaama."
Kevättapahtumassa Kirsi kertoo henkilökohtaisen todistuksensaa Jumalan johdatuksesta ja avusta
Afganistanissa ja näkymiä siitä, mitä Jumala tekee afgaanikansan parissa. Psalmi 121:1-2
Toisena Kirsi pitää raamattuopetuksen teemalla: "Elämän tarkoitus ja toivo Jeesuksessa"
"Tuntuuko, että elämän tarkoitus on välillä hukassa? Jokaisella on näitä hetkiä, mutta 'Raamatussa me
löydämme Jumalan rakkauskirjeen meille ja rohkaisun: elämällä on tarkoitus ja Jeesus antaa toivon.
Raamattu kertoo ihmisistä monissa vaikeissa elämäntilanteissa ja kuinka Jeesus kohtasi heidät ja
antoi elämään toivon. Samalla tavoin Hän tahtoo kohdata Sinut ja minut tänäänkin. Jeremia 29:11
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