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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.

www.pixabay.com

ELÄMÄN
VAELLUKSELLA
Mitä ajatuksia sinulla heräsi kansikuvasta? Jos et
kiinnittänyt siihen mitään huomioita, palaapa siihen. Lapsihan on selvästikin matkalla jonnekin. Hänellä on laukku, jossa on tarvittavat varusteet, varmasti eväätkin. Hänellä on valo siltä varalta, että
pimeys tulee. Matkasauva tukena matkalla. Kartta,
mistä katsoa reittiä sekä kiikarit, millä katsella kauas eteenpäin. Nyt on hetki, jolloin on aika ollut pysähtyä tarkistamaan suuntaa. Silmätkin osoittavat
eteenpäin, tuntemattomaan. Ehkä hän kohta ottaa
kiikarit käteen ja tähyilee kauemmas. Hmm. mutta mistä lapsi on varustuksensa saanut? Isä ja äiti,
mummi ja vaari tai joku muu aikuinen ystävä on
varmasti varustusta matkaan antanut. Matkaan on
kuitenkin pitänyt yksin lähteä, kun kukaan ei voi ottaa askeleita hänen puolestaan.

Pysähdyksen aika

Kuvassa sinä?

Heprealaiskirjeen yhdestoista luku kertoo uskon
esikuvista. Uskon kautta vaelsivat isämmekin Jumalan lapsina läpi tämän elämän haasteiden. Uskon kautta tapahtui heidän elämässään merkittäviä
asioita, joilla oli laajakantoiset siunaukset. Jumala
oli varannut heille kuitenkin jotain vielä parempaa:
uskon kautta he pelastuivat Taivaaseen! Niinpä, sukupolvet ennen meitä, jotka uskossa vaelsivat, ovat
monien matkanvaarojen läpi päässeet voittajina
perille. Sinne saamme mekin matkata!

Kuvaakohan kuva myös sinua? Ehkä ikää sinulle on
kertynyt jo vuosikymmeniä, mutta Jumalan lapsia
kuitenkin. Ainakin minä näen itseni nököttämässä
saamieni matkavarusteiden päällä. Jeesus on elämäni valo. Kartakseni, matkasauvakseni ja evääkseni olen saanut Jumalan sanan, kassiini on kertynyt
monenlaisia elämänkokemuksia ja sinne on laitettu mallia matkaan esimerkkinä uskollisista vaeltajista sekä monenlaista opetusta elämästä, ihmisestä
ja Jumalasta. Uskonkiikareilla saan katsoa tuntemattomaan tulevaisuuteen tämän elämän suhteen
mutta suunnata katseeni myös lopulliseen päämäärääni, taivaaseen, asti. Vaikka aina ei rinnalla
kulkijoita näy, rukoukset kantavat eteenpäin. Voi,
jospa kengät olisivat alttiuden kengät ja hatun lierejä pitkin valuisi pois kaikki sellainen, mikä ei ole
tarkoitettu hartioillani kannettavaksi. Se, mitä elämäni vaelluksella tarvitsen, on minulle lahjaksi annettu ja niiden avulla saan eteenpäin kulkea. Tärkeää on välillä pysähtyä myös tarkistamaan suuntaa.
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Nyt on eletty monella tapaa pysähdyksen aikaa
maailmanlaajuisesti, mutta ehkä juuri sinunkin elämässäsi. On tullut aika tarkistaa suuntaa. Onko sinulla kartta oikein päin käsissä, entä mitä kiikareissasi näkyy? Onko suunta hukassa ja näkymät ankeat
ja pelottavat vai reitti selvä ja päämäärä siintää kirkkaana kiikareiden linsseistä? Meille on annettu vain
tämä hetki. Menneestä muistamme jotakin ja toivomme, että sieltä on saatu mukaan se, mikä on
auttaa matkallamme. Tulevaisuus on tuntematon;
sinne kuljemme uskossa, luottaen parhaaseen matkanjohtajaamme, itse Jeesuksen Kristukseen. ”Usko
on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” Hepr.11:1

Esikuvia

Viime aikoina olen paljon ajatellut meidän kotimme uskon esikuvia, heidän uskollisuuttaan Jumalan antamissa tehtävissä. Heitä, jotka ovat tavalla
ja toisella tämän kodin matkassa ja taisteluissa mukana kulkeneet. Tähän kirjeeseen heistä isäni lisäksi
kirjoitteli Reino, joka on aikanaan ollut perustamassa kotiamme sekä Liisa ja Mauri, jotka tekivät pitkän päivätyön meillä. Äitini johdolla muistelemme
myös Anjaa, joka hiljakkoin pääsi perille Jeesuksen
luokse.

Voi jospa...

Voi jospa itselläkin saisi säilyä suunta selvänä, tulevaisuus kirkkaana ja osaisin käyttää minulle annetun ajan oikein, Jumalan tahdon mukaisesti. Voi
jospa voisin joka hetki luottaa siihen, että kodillamme on Jumalan antama tulevaisuus ja tehtävä,
vaikka tänään on hiljaista ja on täytynyt pysähtyä
lukemaan karttaa ja tarkistamaan suuntaa. Voi, jospa uskon kiikareitteni linssit voisivat pysyä puhtaina, jotta katseeni saisi olla kiinnitettynä Jeesukseen
ja kerran saisin olla perillä taivaassa; nähdä siellä
myös sinut ja monet, monet lapset, joita tällä elämän vaelluksella saan kohdata.
Siunausta vaelluksellesi, ystävä!
Isä kantaa perille asti!
Marika Huusko

Kuulumisia:

Adobe Stock By Kostia

Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme (kirjoittanut Marika)
Korona-aika

Tätä kirjettä kirjoittelen hiljaisesta kodistamme. Koronaviruksen myötä meni minultakin melkein kaikki suunnitelmat tältä keväältä uusiksi. Ainoastaan jo syksyllä aloittamani live-raamattuopetukset YouTubessa ovat jatkuneet säännöllisesti entiseen malliin. Alkuun tuntui ihan
hyvältä pieni paussi toiminnasta, kun koko talven sairastelin enemmän tai vähemmän, mutta
nyt toki välillä jo kaipaisikin vähän elämää taloon. Töitä on kyllä ollut riittämiin koko ajan.
Nettityökin on lisääntynyt. Itse olen kuvaillut ”Päivän posti” - ohjelmia, joka on parin kuukauden mittainen ohjelmasarja, jonka avulla voi lukea Raamattua päivittäin. Siinä käyn Markuksen evankeliumia läpi ja se sopii isommille lapsille. Siitosen Pekka ja Vähäkankaan Helena
ovat myös kuvanneet omia opetusvideoitaan, joiden julkaisemisessa olen sitten avustanut.
Takakannesta voit lukea tarkemmat infot kaikista ohjelmistamme. Käyhän itse tutustumassa
ja kerrothan niistä myös tuttavapiirisi ja seurakuntasi lapsille ja lapsenmielisille!!
Aikaa on ollut myös kiinteistöhommille ja siivoukselle. Selvittämättömiä varastoja ja samalla
monta muutakin nurkkausta ja kaappia on tullut läpi käytyä. Vanhoja tavaroita selvitellessä
ajatukset ovat kulkeneet menneisiin vuosiin. Taitaa surutyöni isän tapaturman
tiimoilta vielä jatkua, mutta monien taistelujen jälkeen loistaa sisimpääni
jo uuden elämän valokin.

Tulevaa

Jos Herra suo... niinhän se on mennyt tähänkin asti ja niin se on tulevaisuudenkin suhteen.
Päädyin perumaan kaiken toiminnan kesältä, enkä ota riskejä koronan suhteen. Sen sijaan käytän aikani siihen, että saisin rästihommia hoideltua sekä laitettua paikkojamme siihen kuntoon,
että ne palvelevat paremmin lapsityötä. Monenlaisia ideoita on siitä, kuinka voin
kiinteistöjämmekin valjastaa palvelemaan raamatunopettamista lapsille, mutta
niistäpä sitten lisää ensi kerralla, jos ideat olisi edenneet jo vähän pidemmälle.
Syksyn ohjelmasta infoan enemmän sitten kun siitä jotain tiedän. Kannattaa seurata
nettisivujamme www.lehtomaenkoti.net ja facebookkiinkin pyrin infoja laittamaan.
Syystapahtumaa vietämme 26.9, jos tilanne sen mahdollistaa.
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Anjan Muistolle
Anja Oksman 22.2.1937-24.4.2020

Läheinen ja rakas ystävämme ja auttajamme Anja
on saanut siirtyä tästä ajasta ikuisuuteen. Loppuvaiheen sairaudet veivät voimat. Hän pääsi ajanvaivoista kirkkauteen, luokse Jeesuksen, johon hän
uskoi. Me jäimme tänne häntä ikävöimään ja kaipaamaan. Itsellekin tuli taivasikävä.
Ystävyytemme kesti reilut 34 vuotta. Anja saapui
kotiimme kodinhoitajan tehtävissä. Odotin silloin
neljättä lastamme. Oli adventinaika. Anja kertoi
myöhemmin olleensa jotenkin alakuloinen ja ahdistunut. Hän laittoi ruokaa meidän lapsillemme,
kun olin poissa kotoa. Kun he alkoivat ruokailla,
hämmästys oli ollut suuri, kun pieni poika syöttötuolissa pani kädet ristiin ja sanoi: Aamen - siunaten näin ruokansa. Siihen Anja kertoi murtuneensa. Kyyneleet tulivat silmiin. Taivas kosketti sisintä.
Ahdistus helpotti ja adventinaika sai uuden sävyn.

Lapsillammekin on paljon muistoja Anjasta niin
lapsuusajan leikeistä sekä touhuista keittiöllä kuin
sitten myöhemmin monenlaisista muistamisista,
millä Anja usein ilahdutti. Elävästi muistiin on jäänyt myös usein kuultu lause: ”Ei moni tuon ikäinen,”
mitä Anja sanoi, kun koki lasten tekevän jotain sellaista, mitä toiset samanikäiset eivät tekisi. Anjalle sattui monenlaisia hauskoja kommelluksia, joita sitten yhdessä nauroimme. Anja nautti, kun sai
laittaa ruokaa isolle porukalle. Hän istui myös miesten mukana aamuhartauksissa samalla kuorien perunoita tai tehden käsitöitä. Ajan myötä hän uskaltautui itsekin pitämään hartauksia miehille. Anja
iloitsi myös miesten lauluista ja yhtyi niihin innolla
mukaan.

Alkuun Anja kävi vain kodinhoitajan tehtävissä,
mutta pikkuhiljaa hän hivuttautui ”talonpuolelle”.
Päästyään eläkkeelle kuudenkymmenen ikävuoden paikkeilla, hän oli apunamme yhä enemmän.
Anja kuuluikin sitten jo kuin perheeseemme. Anja oli melkoinen rohkaisija. Ei ainoastaan meidän
perheellemme, vaan myös hoidossa olleille miehille. Anjalla riitti kannustuksen sana kaikille. Anja eli
mukanamme arjessa ja juhlassa, ilossa ja kivuissa.
Usein Anja saapui autollaan pihapiiriimme ja kun
tuli aika luopua autosta, hän kesäisin polki polkupyörällä kymmenen kilometrin matkan meille kuntoaan kohottaen. Kevät- ja Syyspäivien aikaan hän
oli uutterasti mukana ja iloitsi ystäväjoukostamme,
joista monista tuli hänellekin ystäviä. Anja oli positiivinen ja tuli toimeen kaikkien kanssa. Hän oli vaa- ”Kristallikirkkaan virran rantaa valkeat joukot rietimaton, uskollinen palvelija, joka ei korottanut itse- muin käy. Palmuja voiton lauluin kantavat he. Kyyneltä yhtään siel ei näy. Sinne mä kaipaan luokse autuaiään.
den luo Jeesuksen ja enkelten.

Siellä mä uusin kielin kiitän, helkkyen siellä kannel soi.
Kauas on jääneet päivät taisteluni, Herra kun kaiken
uudeks´ loi. Elämän virran kirkkaan rannalla saan yhtyä lauluun valtavaan.”
Muutama päivä ennen Anjan kuolemaa vielä soittelin hänelle. Kun kiitin häntä kaikesta, hän vastasi:
"No, meillä kun niin hyvin synkkas."
Anjaa kiitollisena muistaen, Raili Huusko
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Rauhan tervehdys!

Elämme korona-aikaa. Virus on aiheuttanut paljon
rajoituksia kansoille mm. Suomen hengelliselle
elämälle, sulkemalla kokoushuoneitten ovet. Mutta jospa tilanne ei ole niin paha, kuin miltä se näyttää. Ajatellaan tilannetta niin, että miltä se näyttää
taivaasta katsottuna. Ennen koronaa tulivat kokouksiimme ainoastaan samat ihmiset toistuvasti.
Nyt uskoon tulleet ja Pyhällä Hengellä täytetyt
kantavat sydämessään huolta pelastumattomista. Tavatessaan tällaisen lähimmäisen uskovalla
on tilaisuus ja mahdollisuus kysyä häneltä: Missä
sinä aiot viettää iankaikkisuuden? Tai sitten jonkin
muun herättävän kysymyksen. Tärkeintä on saada
henkilö ajattelemaan ikuisuutta. Ei ensisijaisesti
uskoontuloa. Jatkossa on hyvä kertoa hänelle, miten itselle on tapahtunut Jumalan kohtaaminen.
Siinä saatu rauha ja lepo ovat lahja, joista ei halua luopua mistään hinnasta. Ei ole hyvä ruveta
saarnaamaan, vaan muistaa Jeesuksen sanat: ”Te
olette minun todistajani.” Olen ollut kolme kertaa
oikeudessa. Minulle on teroitettu, että todistaja

saan puhua vain sen, mitä todistajana tiedän. Todistajana en levitä huhu- tai kuulopuheita.
Tämä korona-aika suo mahdollisuuden myös
rukoilla. Minulla on ollut viisi vuotta rukousrinki,
johon kuuluu ystäviä; Jorman ja Railin perhe sekä
Lassen perhe ynnä monia muita. Nyt noin kuukausi taaksepäin sain tehtäväkseni rukoilla lisäksi
100 lähetystyöntekijää. Jumalan käsky on rukoilla työmiehiä elopellolle, joten työtä riittää. Minä
olen liikuntakyvytön; vasen jalka ei kanna yhtään,
mutta parhain on edessäpäin. Melkein kaikki entiset työtoverit ovat nukkuneet pois. Nyt viimeksi
Unto Helin ja Tapio Syrjätie Ruotsissa. Lapsemme
ovat täällä Porin seudulla jo eläkkeelle päässeinä, paitsi Taina on Ruotsissa vanhainkodissa hoitajana. Olemme karanteerissa. Lapset ja ystävät
käyvät kaupassa. Jumalan runsasta siunausta lapsityöhön; kyllä sitäkin muistan. Kun ajattelen elämääni, virren sanat kuvaavat sitä hyvin: "Muistan
päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi mun. Tilastani
kauheasta nosti minut olalleen, otti aivan omakseen." Kiitos Herralle!
Reino ja Ilmi Valkama, Pori

Tervehdys kaikille Lehtomäen kodin ystäville Ylämyllyltä!
Ihana aurinkoinen aamu on saatu tänään. Se virkistää ja on yksi kiitoksen aihe. Elämämme on
hiljaiseloa kotosalla, kun korona hiljensi seurakunnan toiminnankin, jossa olemme olleet paljon mukana. Kiitollisia saamme olla terveydestä, vaikka monenlaisia sairauksia onkin. Tärkeää
on, että joka päivä olemme voineet käydä ulkona kävelylenkillä. Suuri ilonaihe on myös se, että
poikamme asuu lähellä ja on apunamme monissa asioissa. Mieli vaihtelee usein ikävien asioiden takia, mutta Jumalan sana antaa toivoa. Se on todella Elämän leipää meille ihmisille. Rohkaisevia sanoja on esimerkiksi Hepr. 10:35 ”Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka
on suuri.” Ja Jeesuksen sanat Joh. 14:1 ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. ”
Lehtomäen koti on ollut minulle koulu, jossa Jumalan sana oli ihan ”aamupala.” Raamattu tuli siellä tutuksi ja tarpeelliseksi. Kiitollinen olen, että mieheni Maurin kanssa saimme olla siellä
mukana työssä, monien uskonystävien kanssa, Jorman ja Railin perheen apuna. Nyt Jumalan
työ kodilla jatkuu yhä. Lapset ovat Jeesukselle erittäin rakkaita. Sanoihan Jeesus: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä.” Tämä on ollut Marikalle kutsu, johon hän on vastannut. Tänä aikana tällainen toiminta lasten parissa on erittäin tärkeää. Lapset tarvitsevat todellista turvaa, jonka Jeesus voi antaa.
Muistetaan Marikaa rukouksin ja kaikkia, jotka tukevat työtä ja ovat mukana eritehtävissä. Kiitos Herralle tästä kodista Jumala toimii ihmeellisesti meidän ihmisten parissa. Runsasta Taivaan
Isän siunausta tähän työhön Marikalle ja kaikille työhön osallistuville!
Liisa ja Mauri Turunen
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Elämme erikoista aikaa, joka aiheuttaa monissa pelkoa ja ahdistusta. Kukaan ei vielä vuoden
vaihtuessa osannut kuvitellakaan, millaisia koettelemuksia Jumala sallii elämäämme. Koettelemusten aikana on kuitenkin mahdollista kasvaa
uskossa ja samalla tarkistaa, mihin uskomme todella on ankkuroitu. Onko se kiinni näissä ajallisissa, vai kiinnitetty Jumalan Sanaan? Tämä aika
ravistelee meitä uskovia parannukseen ja vetää
Jeesuksen luo myös niitä, jotka eivät vielä usko.
Joos 1:9 sanoo: ”Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Joosuasta tuli Israelin kansan
johtaja Mooseksen jälkeen. Jumalan tunteminen
oli Joosuan elämän perusta. Jumalan tuntemisen
tulisi olla myös meidän elämämme tärkein asia.
Vaikka olisit jo vuosikymmeniä ollut uskossa, niin
on välillä hyvä tarkistaa, ettei uskosta ole tullut
tapa, elävän suhteen tilalle. Jos näin on, tulee siitä tehdä parannusta ja tunnustaa syntinä. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Entä jos
et vielä tunne Jeesusta? Kun tunnustat syntisi rukouksessa ja pyydät Jeesusta sydämeesi ja elämäsi Herraksi, sinä pelastut ja saat yhteyden elävään Jumalaan.

Joosuan tehtävänä oli johtaa Israelin kansa Luvattuun maahan. Joosua ei selvinnyt siitä omin
voimin ja ehkä häntä myös pelotti. Jumala rohkaisi Joosuaa monet kerrat. Joosua vaelsi Jumalan yhteydessä ja Jumala johdatti häntä. Jumala
ilmaisi Joosualle ja Israelin kansalle myös pyhyytensä ja kansan sydämessä kasvoi terve Jumalan
pelko. Joosua sai elää todeksi Jumalan lupauksen siitä, miten Jumala on hänen kanssaan hänen kaikilla teillään. Näin todella tapahtui. Jumala haluaa rohkaista myös sinua. Jumala lupaa
sinulle, että Hän on kanssasi kaikilla teilläsi.
Joosua johdatti kansan Luvattuun maahan. Mikä on meidän luvattu maa? TAIVAS. Jumala haluaa jokaisen taivaaseen. Tärkeintä elämässä on
tuntea elävä Jumala. Vaella hänen yhteydessään.
Saat rohkeuden Jumalalta jokaiseen päivääsi. Jumala on kanssasi kaikilla teilläsi. Hän vie sinut
kerran taivaan kirkkauteen. Jeesus tulee pian –
ollaan valmiina!
Siunausta ja rohkeutta
jokaiseen päivääsi,
Helena Vähäkangas
Hämeenlinna

Vanhan vaarin tervehdys
Marika vaati minun kirjoittamaan kuulumisiani. Aluksi en meinannut,
mutta mietittyäni ajattelin, että täytynee kirjoittaa. Olen enempi tällainen mollivoittoinen, joten ajattelin, että en pilaa kirjettä. Ympärilläni on
ollut aina iloitsevia ja riemuitsevia uskovia. Olen kokenut pilaavani monta kertaa heidän ilonsa, kun itse olen tällainen kituva vaivaiskoivu. En pysty iloitsemaan ja riemuitsemaan niin kuin toiset, vaan elän toisenlaista
elämää. Viime aikoinakin olen saanut käydä vain ”Jaakobin paineja”. Olen
niin erilainen. En tiedä, onko työni vaikuttanut elämääni, että minusta on
tullut tällainen. Haluaisin olla kuin toiset, riemuitsevat ja vapaat uskovat.
Kun lähdin Lehtomäen kodin työhön, minulle sanottiin, että joudut ristiinnaulitsemaan itsesi himoineen ja haluineen; sitä kai se on vieläkin, jatkuvaa kamppailua ympärillä olevan
maailman kanssa. Nytkin eläkkeellä olen käynyt samaa kamppailua, vaikka en ole vastuussa
mistään. Tässä tärkeimmät kuulumiseni. Sydämeni kuitenkin yhtyy tähän virteen, se täyttää
minun sydämeni tänäänkin: "Soi, virteni, kiitosta Herran. Hän on hyvä, armollinen, on kätensä
laupias, voimallinen. Ken armoonsa turvasi kerran, on riemuiten muistava sen. Soi, virteni, kiitosta Herran! Hän aivan on ihmeellinen, kun suurinta syntistä armahtaen hän, laupias, lahjana kerran suo rauhansa taivaallisen."
		
Jorma Huusko, 044 5953158
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rohkeutta koettelemusten keskellä

Tapahtuu Lehtomäen kodilla:

KAIKKI KESÄN TOIMINTA ON PERUTTU!
Jos Herra suo, syksyllä 2020:
Tosi on! -illat

0-4-luokkalaisille ja 5-8-luokkalaisille
sekä

Pikkuväkipäivät

alkavat syyskuussa

Syystapahtuma
La 26.9.2020

Raamattua lapsille!
Peruskurssi ja Varkkikurssi

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.
Syksyn ohjelmasta infoamme enemmän ja tarkemmin
lähempänä syksyä. Kannattaa seurata myös nettisivujamme
www.lehtomaenkoti.net
tai facebookkia:
www.facebook.com/lehtomaenkoti

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.

Nyt on aika katsoa nettiin tuottamiamme
ohjelmia ja kertoa niistä eteenkinpäin!
katso tiedot takasivulta!

Ystäväkirje I 7

Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

TosiOnTV

Hae TosionTv
tai avaa
QR-koodilla

Ohjelmasarjat 1 ja 2

Raamatunkertomus, Rukousta, Tosi on-biisi,
Essi ja Elmeri sekä palkintotehtäviä ja Diplomi.
Kouluikäisille - soveltuu nuoremmillekin.

Live-Raamattuopetus

- joka keskiviikko klo 15 Raamattuopetus, rukousta, Essin ja Elmerin jutustelut.
Ohjelmat voi katsoa myös jälkikäteen milloin vain.
Kouluikäisille - soveltuu nuoremmillekin.

LIVE

toiminnallisia raamatunlauseita

Opi tärkeitä raamatunlauseita toiminnallisesti.
Sopii pienillekin lapsille!
Opettajana Helena Vähäkangas

raamatunkertomuksia pekalta

Pekka Siitosen pitämiä raamatunkertomusopetuksia
eskari-ikäsille, sopii nuoremmille ja vanhemmillekin.

Päivän Posti

Päivän posti on parin kuukauden mittainen ohjelmasarja,
jonka avulla voit lukea Raamattua päivittäin.
Soveltuu isoille lapsille!

