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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.

Elämää 
Koronakesänä



Kesän ajan olen siivoillut ja selvitellyt tavaroita ta-
voitteenani saada tilojamme, pihapiiriämme ja sa-
malle elämäämmekin yksinkertaisemmaksi ja va-
paammaksi. Se on merkinnyt henkistä ja fyysistä 
työtä. On pitänyt miettiä, mikä on tarpeellista ja 
käyttökelpoista, mikä tarpeetonta ja pois pantavaa. 
Hiki on virrannut ja kaikki röörit ollut täynnä pölyä, 
hiekkaa ja muuta mukavaa. Usein on tuntunut uu-
vuttavalta; minä hukun tähän tavara määrään eikä 
tämä siivousprojekti ei lopu ikinä. Helppohan on 
kaikenlaista kerätä ympärilleen, mutta paljon vai-
keampaa päästä niistä eroon. Kun joka paikka on 
täynnä kaikenlaista, se pimentää ja kahlitsee elä-
mää, mutta kuinka vapauttavaa onkaan, kun saa 
jonkun paikan selvitettyä ja valo valtaa tilan. Voi, 
jospa vaan osaisin pitää kiinni siitä, mihin on pääs-
ty, enkä alkaisi keräämään uutta rompetta.

Työn tutkailua
Varastojen siivoamisen lomassa olen myös paljon 
pohtinut ja rukoillut, mikä työssäni on tarpeellista 
ja mikä tarpeetonta. Miten voisin keskittyä siihen, 
mikä on Jumalan kutsu, laittaa rönsyt pois ja löytää 
tehtäviinikin todellisen vapauden? Kun on paljon 
hyviä asioita, mitä voisi tehdä, on helppo pikkuhil-
jaa kerätä tehtäväksi monenlaista. Jos tehtävänä on 
sitä, tätä ja tuota, se tukahduttaa ja uuvuttaa. Kun 
vielä kuuntelee monenlaisia ideoita ja toiveita toisil-
ta, pikkuhiljaa himmenee valo siitä, mikä olikaan se, 
mihin minun tulee keskittyä. Valo ja vapaus voittaa, 
kun Jumala saa kirkastaa ja vahvistaa antamaansa 
tehtävää. Hän myös antaa voiman sanoa ”ei”, kaikel-
le sille, mikä ei ole hänen kutsunsa mukaista. On va-
pauttavaa saada keskittyä Jumalan antamana teh-
tävään ja luottaa, että Hän pitää kaikesta huolen. 
Koen, että Jumala onkin tämän kesän taistelujen 
kautta entisestään rohkaissut minua rukoilemaan 
ja toimimaan yhä yksinkertaisemmin, niillä eväillä, 
mitä hän on antanut, sen puolesta, että lapset sai-

sivat oppia tuntemaan Jeesuksen ja kasvaa Hänenn 
tuntemisessaan. Jumala on auttanut näkemään asi-
oita, mitkä tulee karsia pois. Hän on myös vahvis-
tanut luottamustani siihen, että kun etsin Hänen 
tahtoaan ja tahdon siinä kulkea, Hän pitää huolen 
jokapäiväisestä leivästä, kiinteistöistä, taloudesta, 
terveydestä, ihan kaikesta.

Sisimmän siivousta
Myös oma sisimpäni tarvitsee siivousta ja vapautu-
mista. Nyt koronakesänä on ollut niin hiljaista, et-
tä oman sisimmän tunnot ovat kuuluneet huutona. 
Minussa, sisimpäni varastoissa, on monenlaista, mi-
tä täytyy puhdistaa tai panna kokonaan pois, jotta 
voin elää vapaudessa. On suostuttava kuolemaan, 
luopumaan kaikesta, mikä yrittää hallita elämääni 
ohi Jumalan. Sydämeni on täyttänyt kaipuu, että 
tahdon Jumalan avulla kuolla itselleni, omille mie-
lipiteilleni ja haluilleni, mutta myös toisten ihmis-
ten kiitokselle, hyväksymiselle ja moitteelle, jottei 
ne hallitsisi minua, vaan Jeesus saisi hallita; Hän ja 
hänen tahtonsa yksin saisi olla minulle tärkeintä ja 
rakkainta. Tuottaa inhimillistä häpeää ja kipua olla 
tyhjä ja kuollut, mutta vain tällaisen itselle kuolemi-
sen tien kautta voin kokea ylösnousemuksen ja elä-
män, jonka Jeesus yksin antaa.  Se on vapauttavaa. 
Siksi tänäänkin rukoilen, että Jeesus, siivoa sisintä-
ni, että Sinä yksin saat tilan toimia, tehdä minussa ja 
minun kauttani tahtosi mukaisia asioita sinun kun-
niaksesi. 

Avain vapauteen
En tiedä, millaiset asiat ovat täyttäneet sinun elämä-
si jokaisen sopen ja kahlitsevat sinua. Mihin asioihin 
kaipaat valoa ja vapautta? Kenties synti ja syyllisyys, 
yksinäisyys, sairaus, murheet omasta tai läheisten 
elämän asioista tai joku muu juttu. Mikä on avain 
vapauteen? Apostolien teot 16. luku kertoo, kuin-
ka Paavali ja Silas aikanaan olivat vankilassa, perim-

vapauttavaa!

www.pixabay.com
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1. Kuka ja mistä olet? 
Minä olen Adele ja asun Joensuussa.

2. Miten löysit Tosi on Tv-ohjelmat? 
Löysin Tosi on TV:n ohjelmat TV7:n kautta, kun

ohjelman lopussa huomasin Tosi on TV:n net-
tisivujen osoitteen. Menin nettisivuille ja sieltä 
löysin eri kausien ohjelmat, joita katsomalla ja 
tehtäviä tekemällä sain jäsenkortin ja postissa 
palkintoja sekä lopuksi diplomin. Sivujen kaut-
ta huomasin myös viikottaiset live-lähetykset, 

joita aina innolla seuraan.

3. Mikä ohjelmissa on parasta? 
Ohjelma on laadukkaasti tehty. Opetus on kiin-
nostavaa ja siitä innostuu. Marika-opettaja on 
aito ja Marikan rakkaus Raamatun sanaa koh-
taan välittyy ohjelmista. Lisäksi Raamatun koh-

dat on hyvin valittu ja niissä on hyvät kuvat.

4. Oletko oppinut jotain uutta 
ohjelmien kautta? 

Olen oppinut paljon tärkeitä asioita ja yksityis-
kohtia, jotka auttavat ja vaikuttavat elämään 

ihan oikeassa arjessa.

5. Mitä Jeesus sinulle merkitsee? 
Jeesus merkitsee minulle kaikkea, koska Jeesus 
on pelastus, elämä ja anteeksiantamus. Ilman 

Jeesusta ei olisi mitään. Jeesus on iloni.

Haastattelussa yksi aktiivinen Tosi on-ohjelmien katsoja, 
joka vastasi kysymyksiini sähköpostitse äitinsä kanssa. 

6. Minkä takia muidenkin kannattaa 
katsoa ohjelmia? 

Että he oppivat tuntemaan Jeesuksen ja kas-
vaisivat uskossa. Kannattaisi katsoa ohjelmia, 
jotta he saisivat öljyä lamppuihinsa ollen näin 
viisaita neitsyitä ja innostuvat itse lukemaan 
Raamattua päivittäin rukouksen ja ajan kanssa 
ja näin tutkimaan mitä Jumala Sanansa kautta 
heille suoraan puhuu. Että he saavat näin Ju-
malan sisällisen tuntemisen. Joh. 3:15: "Mutta 
tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat 
sinut (alkukielessä: niinkuin toinen ihminen 
tuntee toisen ihmisen läheisesti), joka yksin 
olet totinen Jumala, ja Hänet, jonka Sinä olet 
lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jer. 29:13 Te 
etsitte Minua ja löydätte Minut, kun etsitte Mi-

nua kaikesta sydämestänne! 

Suosittelen ohjelmia kaikille, 
sillä ne kirkastavat rakasta Jeesusta!

MYYTÄVÄNÄ
Keskeneräinen pirtinpöytä ja penkit. 

Pöydän pituus noin 250cm, leveys 90cm. 
Tee tarjous Marikalle!

mäisessä sopessa, jalkapuuhun kahlehdittuna. Kes-
kiyön pimeydessä he rukoilivat ja ylistivät Jumalaa 
ja saivat kokea vapautuksen. Tuli maanjäristys, jon-
ka voimasta perustukset järkkyivät, ovet lennäh-
tivät auki ja kahleet irtosivat. He eivät vankilassa 
keskittyneet kahleisiinsa, vaan katsoivat ja kiittivät 
Jumalan suuruutta. He olivat vapaat vangittuina-
kin, mutta Jumala antoi heille myös fyysisen vapau-
den. Uskon, että niin minun kuin sinun kohdallasi, 
vapaus niistä vankiloista ja kahleista, missä eläm-
me, löytyy yksin siitä, että katsot Jumalan suuruu-
teen ja ylistät Häntä. Katso Häneen, joka on syntiesi 
sovittaja, armahtajasi, sairauksiesi parantaja, mur-
heittesi kantaja, todellinen ystäväsi, kaikkesi. Katso 
Häneen, joka on kaikkivaltias, elävä ja voimallinen 
Jumala, joka rakastaa sinua. Hänen läsnäolonsa va-
pauttaa, sillä Hän itse on vapautesi!

Marika Huusko
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Kuulumisia:
Suursiivousta

Kesä kului pitkälti siivotessa, tavaroita selvitellessä 
ja jotain tavaroita myydessäkin. Yli 40 vuoden aika-

na on kertynyt nurkkiin aika paljon kaikenlaista, vaik-
ka onhan sitä matkan varrella aiemminkin siivottu. 

Löytyipä varastoista vielä entisten omistajienkin jät-
tämiä tavaroita aina kouluajoilta asti. Paljon oli käyt-
tökelvotonta, mutta myös sellaista, mikä on vaihta-

nut omistajaa nyt kesän aikaan. Vielä varastoistamme 
olleita rakennustarvikkeitakin olen myynyt pois. Nyt 
pihan ”punainen varasto” sekä ullakko on tyhjiä ja pi-

halta kun sais vielä viimeiset rompekasat pois, niin 
oispa ilo. Unohtamatta, että päätalomme alakerran 
viimeinenkin selvittämätön varasto on läpi käyty ja 
saatu uuteen käyttötarkoitukseen, joka mahdollisti 

alakerran lasten tilojen väljentymisen. Ullakkokin toi-
vottavasti pikkuhiljaa saa uuden käyttötarkoituksen 

toiminnallisena vaellusreittinä halki Raamatun. Suun-
nitelmat on hyvät ja homman olen aloitellutkin, mut-
ta aika näyttää mitä siitä syntyy vai syntyykö mitään. 

Sairastelua
Kesää väritti myös sairasteluni, kun viime talvena todettu munuai-
siin liittyvä sairauteni paheni alkukesästä. Jouduin kiireellisenä hoi-

toihin, joissa menetin vastustuskykyni, joten normaali kesäfluns-
sakin otti nyt aika koville. Tätä kirjoitellessani olo on jo ihan hyvä. 

Vointini on tiiviissä seurannassa ja vaikka munuaissairauteni pitäisi 
olla voitettavissa, edessä voi olla vielä pitkä taival sen kanssa. 

Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme (kirjoittanut Marika)

 Tulevaa
Kovin arvoituksellinen tilanne on edelleen koronan suhteen. Joten, niin nyt kuin aina, tule-
vaisuudesta täytyy todeta, että jos Herra suo. Suunnitelmissa olisi aloittaa lasten toiminta ja 
Raamattua lapsille – kurssit syyskuulla, jos koronatilanne sen sallii. Katso lisää sivulta 7. Myös 
lasten ja lastenmielisten Tosi on-raamattuopetusohjelmia voi katsella netistä. Live-ohjelmia 
jatkan tekemään taas syyskuun alusta, kun tämän elokuun ajan olen pitänyt niistä vapaata. 

Syytapahtuman järjestämisen perumme, mutta pyrimme saamaan jo Kevättapahtumaan ja 
sittemmin Syystapahtumaan kutsutun Jokelan Kirsin opetukset videolle, että ne ovat katsel-
tavissa ja kuunneltavissa netissä YouTuben kautta 1.10. alkaen. Ehkäpä saamme tehtyä myös 
jonkunlaisen videotervehdyksenkin. Jos et käytä nettiä, mutta haluaisit ohjelmat kuulla, ole 

yhteyksissä, niin yritetään saada vaikka ääninauha jossain muodossa toimitettua. 
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Lämmitysremontti
Kesän loppuun on vielä yksi iso haaste edessä. Hakelämpökeskuksemme on tullut tiensä pää-
hän. Sen kanssa on ollut jo pitkään ongelmia ja hakelämmityksen hoitaminen on kovin, kovin 
työlästä. Keväällä päädyttiin selvittelemään, että teemmekö ison remontin hakelämpökeskuk-
seen vai olisiko mahdollista vaihtaa helpompihoitoiseen lämmitysjärjestelmään. Tämän koko 

luokan kiinteistöihin ja resursseihimme nähden ei ole ihan helppo löytää ratkaisua. Paineita tie-
tenkin lisäsi se, että juuri viime vuonna tehtiin putkiremontti. Rukouksin on edetty ja rauha on 
sydämessä päätöksen suhteen. Nyt elokuun lopulla alkaa remontti, jossa vaihdamme asuinra-
kennukset ilma-vesilämpöpumpuille ja hallirakennuksessa ylläpitolämmön pidämme ainakin 
tässä vaiheessa vielä entisellä, valmiina olevalla, öljylämmityksellä. Tällä ratkaisulla selviämme 
aika lyhyellä ja käytännössä pienellä remontilla ja se helpottaa suunnattomasti talonmiehen 

hommiani lämmityksen suhteen. Hintaa toki tulee, mutta todella paljon kalliimpiakin ratkaisu-
ja tarjottiin. Nämä ovat isoja juttuja ja olen syvät taistelut asian tiimoilta sisimmässäni käynyt, 

mutta uskon ja luotan, että Kaikkivaltias Jumalamme tässäkin kaikin tavoin auttaa ja johdattaa, 
niin taloudellisesti kuin kaikissa käytännönasioissakin.

Kun ajattelen näitä muutamia vuosia, mitä olen tässä työssä ollut, en voi olla ihmettelemättä, 
kuinka monia taloudellisesti isoja asioita on tehty. Kun olen niiden kanssa Herrani edessä, it-

ken ja vapisen ja haparoin Psalmin sanoja: ”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. 8:3,4 Niin ihmeelliseltä armolta se tuntuu, miten Ju-
mala on auttanut meitä pieniä! Jumalalla totisesti on suunnitelmansa ja käyttötarkoituksensa 

kodillemme nyt ja tulevaisuudessa!

1. Miten olet löytänyt Lehtomäkeen? 
Ystävystyin Railin kanssa vuonna -76 Kuopiossa 
ja sen myötä Lehtomäen koti on tullut rakkaak-
si jo kodin ensimmäisistä seuroista alkaen. Koti 
on ollut koko meidän perheelle tärkeä paikka. 

2. Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?
Kristillinen lapsityö on todella tärkeää siksi, että 
mahdollisimman moni lapsi oppisi tuntemaan 
Jeesuksen ja luottamaan ja turvautumaan elä-
mänsä kaikissa vaiheissa Jeesuksen apuun!

3.Kuinka olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Olen saanut kasvaa uskovassa kodissa ja kuul-
lut Jeesuksesta jo pienestä pitäen, mutta sitten 
tuli vuosia, että kuljin kahta tietä. Jumala kutsui 
minua uudelleen ja sain jättää Jeesuksen ristin 
juurelle kaiken, mikä tunnolla oli ja kohtasin 
Jeesuksen henkilökohtaisesti 46 vuotta sitten.

4. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Usko Jeesukseen merkitsee minulle iloa, rau-
haa, turvaa. Saan tulla Jeesuksen luokse joka 
päivä, kertoa hänelle ilot ja murheet. Saan ko-
kea anteeksiantamuksen Jeesuksen veren tur-
vissa. On myös turva kuoleman hetkellä, kun 
Jeesus on kanssani.

ystävämme: 
Vuokko 

Kortelainen,
Viinijärvi

5. Miksi haluat olla mukana 
Lehtomäen kodin toiminnassa?
Kiitos teille kodin ystävät, jotka olette mukana 
tässä tärkeässä lapsityössä! Koti tarvitsee ennen 
kaikkea paljon meidän kaikkien rukousta. Ru-
koillaan Marikalle voimia ja jaksamista kaikkeen, 
erilaisten haasteiden keskellä. Muistetaan myös 
rukouksin Railia ja Jormaa. Jeesus teitä kaikkia 
runsaasti siunatkoon ja hoitakoon kaikessa! 
"Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä ar-
kana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä 
vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua 
vanhurskauteni oikealla kädellä."  Jes. 41:10
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Tervehdys Pielavedeltä Ystävät. Ikää karttuu ja 
elämän polkuja kulkiessa käy käy usein mieles-
sä elämä rajallisuus. Oma isäni kuoli ja ja äitini 
saattelin eilen hoitokotiin. Niinhän se pitää ol-
lakin, että vanhat väistyvät ja nuoret kasvavat.  
Viime keväänä vanha ystävämme Anja Oksman 
sai siirtyä ajasta iankaikkisuuteen. Se siunasi 
minua ja mietin, että hän sai kulkea tiensä kun-
nialla loppuun. "Vanhurskaan polku on kuin 
aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sy-
dänpäivään saakka." (Sananl. 4:18) Anjan koh-
dalla tuo sydänpäivä on se, kun hän kohtaa 
Jeesuksen. Vieläkin kuulen häntä muistelles-
sani Anjan heleän äänen ja näen silmissäni ys-
tävällisen hymyn. Ikävä jäi, mutta samalla se 
herätti myös kaipuun.  Minä myös haluan kul-
kea tieni niin, että saan Jeesukselta kirkkauden 
seppeleen. Kiitos Jeesus ja kiitos Anja.

Kevään aikana olen lukenut Raamatusta van-
hoja profeettoja, Pietarin kirjettä ja Sananlas-
kuja. Sekö lie saa mieleni niin herkäksi, että 
tälläisiä kirjoittelen. Väkeviä sanoja olen sieltä 
poiminut: Miika 7:7 sanoo: "Minä panen toivo-
ni Herraan ja odotan pelastukseni Jumalaa. Mi-
nun Jumalani on minua kuuleva." Jeesus lupaa, 
että minun Jumalani on minua kuuleva. Matka 
Jumalan luo on pitkä ja vaikea, eikä sinne ole 
oikotietä ohi Kristuksen kuoleman ja ylösnou-
semuksen, joka uudistaa jokaisen häneen us-
kovan sydämen. Kun päämäärä on tiedossa, on 
helpompi kestää matkan vaivat. Nämä vaivat 
voivat hetkessä tuntua vaikeilta, mutta pitkäs-
sä juoksussa asiat järjestyy ja johdatuksessa saa 
huomata, että parhain päin. Näin Jumala omi-
aan johtaa. Uskovan tie on myös mielenkiin-
toinen ja haastava. Mieleeni tulee Päivö Parvi-
ainen, joka vielä satavuotiaanakin kertoi joka 
päivä oppimistaan asioista. Hän myös muisti 
kiittää.

Jeesus sanoo: "Olen puhunut tämän teille, jot-
ta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olet-
te ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen 
voittanut maailman." Joh 16:33 Jeesus on kans-
samme jokapäivä, kun me uskomme ja luotam-
me häneen. Kun luemme sanaa ja rukoilemme 
päivittäin yhteytemme Jeesukseen kasvaa. It-
sellä on Raamattu aamiaispöydässä ja sen vä-

Taivaskaipuu

lissä Hetkinen kirjanen, joka sanaa selittää. 
Yhteyttä Jeesukseen kannattaa vaalia ja kun 
Raamattu on aamiaispöydällä sen lukeminen ei 
pääse unohtumaan. Jeesus antaa meille sydä-
menuskon joka kantaa. Hän antaa meille ian-
kaikkisuuden, joka kantaa yli kuoleman rajan. 
Hän antaa meille Taivaskaipuun. Pietari kirjoit-
taa: "Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen 
kauneus kuin ruohonkukkanen. Ruoho kuivuu 
ja kukkanen lakastuu, mutta Herran sana pysyy 
iankaikkisesti." 1.Piet 1:24-25

Kotimme ja kasvuympäristömme muovaavat 
meitä. Elämän eväitä saadaan jo varhain. Ne 
voivat olla joko hyviä tai huonoja. Parhaan pe-
rustan elämälle saamme Jumalan lapsina. Se 
perusta kestää. Kun saamme tulla Jeesuksen 
opetuslapsiksi, Hän alkaa kasvattaa meitä. "Te 
vanhemmat: johtakaa siis lapsia niin, että jo 
ihan pieninä saavat oppia tuntemaan Jeesuk-
sen ja te lapset : Kuule isäsi kuritusta, äläkä hyl-
kää äitisi opetusta, sillä ne on kuin seppele si-
nun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi" Sananl 1: 
8-9.  Meille kaikille viestini on:  Pyhittäkää Jee-
sus Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit 
vastaamaan  jokaiselle joka teiltä kysyy sen toi-
von perustusta joka teissä on. Kuitenkin sävyi-
syydellä ja pelolla (1 Piet 3:15)

Teitä Siunaten Jari Vartiainen

Ales Krivec Pixabaystä

6 I Ystäväkirje



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:
Lehtomäen koti 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:
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(myönnetty 23.7.2020) 

Toimeenpanoaika: 
23.7.2020 alkaen toistaiseksi
Käyttötarkoitus: Varat käytetään
Lehtomäen kodin ja sen toiminnan ylläpitämi-
seen. Rahankeräyksen hoitaa Lehtomäen koti.

Tapahtuu Lehtomäen kodilla:

Jos Herra suo, syksyllä 2020: 
PIKKUVÄKIPÄIVÄ yli 4-vuotiaille
(alle 4-vuotiaat vanhemman kanssa)

Lauantaina 19.9, 10.10, 7.11 ja 12.12 klo 14-16
Aluksi välipala, Raamattua, laulua, rukousta, pelejä ja leikkejä

TORSTAI-ILLAT 0-4.-luokkalaisille 
3.9. alkaen, joka viikko klo 17-19.30. 

paitsi ei:  15.10, 12.11 ja 19.11. 
syksyn viimeinen ilta 10.12.

PERJANTAI-ILLAT 5.-8.-luokkalaisille
4.9. alkaen, joka viikko klo 17-20 
paitsi ei:  16.10. 13.11. ja 20.11. 

syksyn viimeinen ilta 11.12.

To- ja pe-iltaisin vietämme yhteistä iltaa kavereiden kanssa 
raamattuopetuksen, rukouksen, laulujen ja mukavan tekemisen 

äärellä. Tarjolla iltapalaa ja vähän herkkujakin! 
------------

Syystapahtuma - peruttu!!
Ohjelma katsottavissa Youtubessa 

Lehtomäen kodin kanavalla 1.10. alkaen
------------

Raamattua lapsille!
Peruskurssi ja jatkokurssi

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

Lapsityön koulutus, kesto: 1/2 – 1 vuosi
Kevätkausi 12.1.- 7.5.2021

Syyskausi 31.8. – 19.12.2021
Kurssipäivät ti-pe + leirit/tapahtumat viikonloppuisin, jolloin 

alkuviikosta vapaata. Koulutuksen kautta on myös mahdollista 
hakeutua uskonvaraiseen lapsityöhön Lastenmission

 työyhteydessä.
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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
- keskiviikkoisin klo 15 -

Raamattuopetus, rukousta, Essin ja Elmerin jutustelut. 
Ohjelmat voi katsoa myös jälkikäteen milloin vain. 

Kouluikäisille - soveltuu nuoremmillekin. 

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!

LIVE

Kertomuksia
kuuntele mielenkiintoisia kertomuksia, joiden kautta opit 

lisää Jeesuksesta ja hänen seuraamisestaan. 


