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Lämmin kiitos
kuluneesta vuodesta!
Siunattua
Jeesuksen
syntymäjuhlaa
sekä
uutta vuotta 2021!
kuva: Adobe Stock By Ortis

Kristillinen lapsityönkeskus, joka tekee työtä

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

www.pixabay.com

Synttärit sankarilla vai ilman?

Mitä eroa on lasten ja aikuisten syntymäpäivien
juhlinnassa? Ehkä paljonkin, mutta minulla päällimmäisenä on nyt mielessä, kuinka lapset juhlivat
syntymäpäiviään joka vuosi, mutta aikuiset useimmiten vain täysiä kymmeniä. Joka vuosi juhlimme
myös Jeesuksen synttäreitä, joulua, ja usein kuulee puhuttavan, että se on lasten juhla. Sen takana lienee ajatus lasten riemusta ja jännityksestä,
mitä lahjat, joulukoristeet, tunnelma ja herkut tuovat mukanaan. Todella harvoin kuulee puhuttavan
Synttärisankarista ja Hänen merkityksestään lapsille. Mietin, että mitä lasten synttärit olisivat ilman
synttärisankaria? Ei mitään. Jotain todella oleellista
ja huipputärkeää puuttuisi, jos sankari ei olisi paikalla. Miksi Jeesuksen synttäreitä voidaan juhlia joka vuosi, välittämättä Sankarista yhtään mitään?
Vietätkö sinä joulusi Sankarin kanssa vai ilman?
Eihän todellista joulua oikeasti edes ole ilman
Jeesusta. Siellä missä Jeesusta ei ole, rikkainkin koti
huokuu tyhjyyttä, loistavimmankin joulukuusen tai
muiden koristevalojen ympärillä on synkkä pimeys, runsaimman herkkupöydän luona on köyhyys,
lahjatkaan eivät tuota oikeaa sydämen riemua, vain
hetkellisen ilon. Tärkeintä Jeesuksen synttäreilläkin
on, että Sankari itse on paikalla ja kaiken keskuksena. Hän itse on todellinen ja kestävä valo, joka valaisee elämäsi synkimmänkin pimeyden. Vain Hän
voi tehdä sinut todella rikkaaksi ja täyttää elämäsi
tyhjyyden. Hän ruokkii nälkäiset eikä Hänen tarjoamiaan herkkuja voi verrata mihinkään, mitä tämä
maailma tarjoaa. Hän on valmistanut sinulle myös
mahtavimman lahjan, pelastuksen, ja sen myötä
tarjoaa kestävän ilon, jota ei tämän maailman murheet voi ryöstää sinulta pois.
Minun sydämeeni sattuu se todellisuus, että yhä
useammat lapset, jotka erityisesti tykkäävät synttärijuhlista, eivät edes tiedä, että jouluna juhlitaan
Jeesuksen synttäreitä ja että heitäkin kutsutaan
koko universumin tärkeimmille ja mahtavimmille
synttäreille. Monet lapset eivät tunne Jeesusta ja
kovin outoahan se on mennä tuntemattoman synt2 I Ystäväkirje

täreille. Jeesus varmasti tuntuu myös kaukaiselta ja
kenties pelkästään aikuisten maailman asialta, vaikka jouluhan muistuttaa, kuinka Jeesuskin oli kerran pieni lapsi. Hän syntyi tavalliseen perheeseen;
leikki, nukkui, söi, itki ja nauroi, eli niin kuin muutkin lapset. Jeesus todella tietää, mitä lapsen elämä
on ja voi ja tahtoo heitä auttaa. Hän tuntee jokaisen lapsen ja rakastaa suunnattoman paljon; niin
paljon, että tahtoo jokaisen omakseen. Tänäänkin
Hän kutsuu heitä luoksensa, kunhan vaan me aikuiset emme olisi tiellä ja estämässä heitä. Hän tahtoisi juhlia synttäreitään lasten kanssa ja vielä enemmän, Hän tahtoisi jakaa heidän kanssaan jokaisen
hetken tässä elämässä ja ikuisesti taivaassa.
Itse en ole yhtään juhlaihminen; jos vain suinkin
mahdollista, pysyttelen mieluummin keittiöpuolella järjestelyhommissa. Ykkösjuhlat, mitä tahdon olla valmistelemassa, on juhlat, joissa lapset saisivat
juhlia Jeesusta, ei vaan joulunajan, vaan joka päivä
tässä elämässä ja kerran Taivaassa. Niitä juhlia juhlitaan Sankarin kanssa ja Hänen johdollaan. Jeesuksen juhlat ovat siitä mahtavia, että Hän itse luo juhlan ihmissydämeen eikä ulkoisilla puitteilla ole niin
merkitystä. Jeesus itse tekee juhlasta juhlan. Minulla ja sinullakin on kuitenkin oma tehtävämme olla ohjaamassa lapsia Jeesuksen tuntemiseen, jotta
he voivat elää joulun joka päivä. Kaikista tärkeimpänä rukoilla heidän puolestaan sekä kertoa heille Jeesuksesta ja siitä, kuinka voi pelastua ja elää
Jeesuksen opetuslapsena. He tarvitsevat turvallisia aikuisia, joilla on heille aikaa, jotka rukoilevat
heidän puolestaan ja heidän kanssaan ja rohkaisevat ja kannustavat heitä tarttumaan Raamattuun ja
kuuntelemaan, mitä Jeesus itse heille puhuu. Se on
parasta, mitä voimme antaa lapsille, joille on tarjolla niin paljon kaikkea muuta, mitkä vievät vain kauemmaksi Jeesuksesta.
Suuri kiitos ystäväni, kun olet mukanani viemässä ilosanomaa lapsille! Jatketaan rukouksin
eteenpäin! Sunattua joulua Jeesuksen seurassa!
Marika Huusko

Kuvaterveisiä syksyn leireiltä
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Kuulumisia: Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme
Kulunut syksy

Kuluneen syksyn ajan olen saanut pitää
viikottaiset torstai- ja perjantai-illat lapsille ja varhaisnuorille. Aloitin myös kerran kuussa järjestämään
Pikkuväkipäiviä nuoremmille kavereille. Marraskuulla
vietimme myös kaksi viikonloppua leirielämää.
Koronan takia oli pitkätauko leirielämästä, joten senkin tähden kiitollinen mieli, että leirit onnistuivat.
Youtube-ohjelmia on ilmestynyt lisää, uutuuteena
darinkielelle tulkatut videot. Ne kuvataan
Tampereella ja minä täällä hoitelen vain videon
editoinnin ja julkaisun. Jos tunnet darin kieltä puhuvia maahanmuuttajia, ohjaathan heidätkin tosion.fisivulle. Nyt samoihin aikoihin kuin tämä kirje
ilmestyy, julkaistaan toinen darinkielinen video.
Syksyn aikaan on pikkuhiljaa edistynyt myös ullakon
rakentaminen. Toiminnallinen "Vaellus halki Raamatun" -idea kirkastuu kirkastumistaan ja kuten kuvista
näkyy, on sinne mm. jo Golgata rakennettu ja Nooan
arkin elementitkin kannettu. Muuten sen sisältö jääköön vielä salaisuudeksi - paljastuu, kun on valmista:)
Rukoilethan toiminnassamme mukana olevien sekä
Youtuben kautta tavoittamiemme lasten ja heidän
perheidensä puolesta! Muistathan myös rukouksin
ullakkoprojektiani ja sitä, että nämä meidän kiinteistömme kaikkineen saisivat palvella lapsityötä.

NJS - nuoret Jeesuksen seuraajina
Ensi vuoden toimintasuunnitelman olen kirjannut ja koen, että tehtäväni on selkeytynyt;
olen vähentänyt siitä, mikä ei minulle kuulu ja lisännyt sitä, mikä koen sellaiseksi, mitä kuuluukin tehdä. Talossa on elämää pienistä lapsista aina yläasteikäisiin asti ja aikuisille on tarjolla
varustusta raamatunopettamiseen lapsille sekä palvelupaikkoja olla mukana työssä.
Uutena avauksena olen aloitelemassa NJS-koulun, eli Nuoret Jeesuksen seuraajina
- opetuslapseuskoulun, jonka tavoitteena on vahvistaa varhaisnuorten ja nuorten oman uskon
elämän hoitamista sekä auttaa löytämään paikkansa palvella omilla lahjoillaan. Koulun kautta
on mahdollista muunmuassa tulla isoseksi itseänsä nuorempien toimintaan ja löytää muitakin
palvelutehtäviä, mitkä tukevat lapsi- ja varhaisnuorisotyötä. Syksyllä pidin jo aikalailla extemporee yhden lauantaipäivän, jolloin pääsimme alkuun ja sainkin isosia torstai-iltoihin ja leirille,
sekä pikkuväkipäivään. Nyt on tarkoitus ihan virallisesti lähteä syventämään asioita. Koulutus
on tarkoitus pitää kolmena lauantaipäivänä vuodessa, tammikuussa, toukokuussa ja syyskuun
alussa, jotta opitut asiat pääsee panemaan käytäntöön heti alkavan kauden toiminnoissa.
Muistathan näitä suunnitelmia sekä nuorisoa rukouksin!
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Kiinteistöt ja talous
Huhhuijaa miten monenlaista ja monimutkaista hoidettavaa on näissä kiinteistöissä.
Lämmitysremontti on valmistunut ja talvi näyttää, miten uudet lämmöt käytännössä toimii. Hallien lämmityssysteemit on vielä
mietinnässä, mitä niille teemme. Tämän talven pidämme ylläpitolämpöä vanhan systeemin kautta, öljylämmityksellä. Jos Herra
suo, lähiaikoina on tarkoitus asentaa aggregaatti, jolla saamme lämmöt pidettyä talossa pitkien sähkökatkostenkin yllättäessä.
"Metallihallin" ovet ovat myös uudistuslistalla turvallisuus- sekä lämmönhukkasyistä.
Selvittelyjä olen tehnyt, mutta yritetään selvitä vanhoilla vielä tämän talven yli ja katsellaan saadaanko ne remontoitua ensi kesänä.
Vaikka jälleen tänä vuonna on jouduttu
tekemään suuri remontti, kaikki kulut on
maksettu. Monet kyyneleet olen vuodattanut ja tuskan huutoni Jeesukselle huutanut
näiden kiinteistöasioiden kanssa, mutta olen
myös saanut kokea, mitä on kulkea ihmeestä ihmeeseen. Eivät sanani riitä osoittamaan
sitä kiitollisuutta, mitä koen rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne näissä isoissa
hankkeissa! Ennen kaikkea kiitos Jeesukselle
Hänen huolenpidostaan!

joulujuhla peruttu - kevättapahtuman ajankohta sovittu
Koronatilanne tuntuu menevän jälleen huonompaan suuntaan, joten emme järjestä
perinteistä joulujuhlaamme tänä vuonna. Kevättapahtuman ajankohdaksi olen
varannut 23.-24.4.2021, aika näyttää, pystytäänkö se järjestämään. Perjantai-illaksi on suunntielmissa lasten ja aikuisten yhteinen ilta ja lauantain ohjelmassa raamattuopetuksen ja rukouksen lisäksi yhteistä jakamista ja ideoita lapsityön merkeissä.
Tarkempi ohjelma ilmestyy maaliskuussa.

Haluatko saada aktiivisemmin rukousaiheita ja tietoa, mitä meillä tapahtuu?
Ensi vuodesta alkaen lähetämme tällaisen painetun Ystäväkirjeemme kolme kertaa vuodessa; ennen kevät- ja syystapahtumaamme sekä joulujuhlaa. Jos kuitenkin tahdot pysyä aktiivisemmin matkassa mukana ja saada tietoa sekä rukousaiheita toimintaamme liittyen, tottahan
toki sekin on mahdollista. Laittelen ensi vuoden alusta alkaen noin kahden kuukauden välein
ajankohtaisia kuulumisia tulemaan joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Ilmoittelepa siis puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, jos tahdot, että lähetän sinullekin viestiä. Sen sijaan, jos
et enää lue tätä Ystäväkirjettäkään, ilmoitathan siitäkin, etten turhaan lähettele.
0440 271 325 / marika.huusko@lehtomaenkoti.net
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Lehtomäen kodissa tehdään todella arvokasta
työtä lasten parhaaksi. Vielä on niitä, joilla palaa sydämessä tuli - Jumalan tuli lasten sielujen pelastumiseksi. Vielä voimme tehdä työtä,
mutta aika kuluu nopeasti! Olemme menossa
kohti ajan ehtoota. Sinä voit olla arvokkaassa
evankeliumin levittämistyössä mukana; voit
rukoilla lasten ja heidän vanhempiensa puolesta, jotka tulevat Lehtomäen kotiin tai katsovat
opetusvideoita, että he pelastuisivat. Voit rukoilla lasten opettajien puolesta, että he saisivat elää tuoreessa Jumalan läsnäolossa eheällä sydämellä. Häneltä – opettajien opettajalta
tulee todellinen viisaus ja taito. Sinun tukesi on
siten tärkeää!
Jos olet hereillä, niin varmasti huomaat
kuinka nopeasti kristinuskon vastaisuus nostaa länsimaissa päätään. Ei mene kauan, kun
olemme todellisen vainon kohteena. Nyt on
rukouksen aika. Nyt on tekemisen aika. Nyt on
viimeinen aika. Välinpitämättömyyden henki
on vallannut koko kristikansan ja olemme alkaneet jo niittää muutoksen hedelmiä. Nuorisomme voi todella huonosti. Suomen talous
sukeltaa sukeltamistaan… Listaa voisi jatkaa.
Nyt on vielä kohtalaisen tyyntä myrskyn
edellä. Pimeyden ruhtinas käy Euroopan mailla viivytystaistelua; hän punoo juonia ja valmistautuu hyökkäämään meitä kohti kaikella voimallansa. Me olemme väsyneet taistelemaan
syntiä vastaan ja olemmeko jo nukahtaneet?
Nyt on aika herätä ja valmistautua suurta koetusta varten! Nyt on aika rukoilla. Nyt on aika
tarkistaa suuntaa. Meistä moni elää kiireistä
elämää; aina on kiire jonnekin, eikä aikaa ole
Jumala suhteen hoitamiseen. Ainakin ajattelemme, ettei ole aikaa ja se onkin suuri petos,
jossa elämme. Rukoile Jumalaa antamaan vielä
mahdollisuus pysähtyä ja ota aikaa hiljentymiseen Hänen kasvojensa edessä.
Nykymaailma on keskittynyt tarjoamaan
monenlaista viihdykettä. Menneisiin vuosiin
verrattuna on paljon erilaisia harrastuksia, on
tavaraa ja yhtenä isona asiana on tullut internetin ihmeellinen maailma. Monet asiat eivät
ole itsessään pahoja. Mutta tänä aikana me helposti täytämme itsemme kokonaan näillä asioilla ja Jumala jää sivummalle suremaan: rakastamme lahjoja enemmän kuin lahjojen antajaa.
Jumala haluaa kokonaan sinun sydämesi! Jos
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kuva: Adobe Stock By Halfpoint

valvokaa!

sinusta tuntuu, ettei uskosi kanna tai olet tämän maailman kahleisiin ajautunut uudelleen,
niin pyydän sinua kääntymään Jumalan puoleen rukoillen ja paastoten.
Jos me haluamme pysyä uskossa loppuun
asti on aika lopettaa kompromissien teko. On
aika valita hyvän ja pahan väliltä - Jumalan ja
maailman väliltä. Raamatussa (Matt. 25: 1-13)
kerrotaan ymmärtäväisistä ja tyhmistä neitseistä. Kun ylkä saapui, myös ymmärtäväiset neitseet nukkuivat. Ylkä saapui yllättäen heidätkin!
Me emme tiedä päivää emmekä hetkeä, jolloin
ylkä saapuu, mutta me voimme aavistella Jumalan sanan valossa, että se hetki on lähellä.
Onko sinulla Pyhän Hengen öljyä lampussasi?
Onko sinulla elävä yhteys Jumalaan?
Haluan vielä muistuttaa, että ystävät on
annettu meille tueksemme. Heidän puoleensa voimme kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa. Jos sinulla ei ole ystävää, rohkaisen sinua
rukoilemaan johdatusta asiassa. Tärkeintä on;
ettemme jää epäuskoon. Vain elävässä uskossa voimme pelastua ja vain Hänessä voitamme
pahan. Hänessä me saamme nostaa päämme
ylös ja olla turvallisella mielellä, sillä Mestarimme on voittanut maailman!
”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä
yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin paula;
sillä se on saavuttava kaikki, jotka maan päällä
asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että
saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä
tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä!” (Luuk. 21: 34-36).
Joosua Tolvanen, Nurmes
hallituksen vpj.

Tapahtuu Lehtomäen kodilla:
Jos Herra suo, kevätkaudella 2021
PIKKUVÄKIPÄIVÄ 4-8-vuotiaille

alle 4-vuotiaat vanhemman kanssa
Lauantaina 16.1, 20.2, 20.3. ja 17.4 klo 14-16
Aluksi välipala, Raamattua, laulua, rukousta, pelejä ja leikkejä

TORSTAI-ILLAT 0-4.-luokkalaisille
7.1. alkaen, joka viikko klo 17-19.30.
paitsi ei: 11.2. 25.2. 11.3, 1.4. ja 22.4.
kevään viimeinen ilta 6.5.

PERJANTAI-ILLAT 5.-8.-luokkalaisille
8.1. alkaen, joka viikko klo 17-20
paitsi ei: 12.2 26.2. 12.3. 2.4. ja 23.4.
kevään viimeinen ilta 7.5.

To- ja pe-iltaisin vietämme yhteistä iltaa kavereiden kanssa
raamattuopetuksen, rukouksen, laulujen ja mukavan tekemisen
äärellä. Tarjolla iltapalaa ja vähän herkkujakin!

NJS - nuoret Jeesuksen seuraajina - opetuslapseuskoulu
Kolme lauantaipäivää vuodessa: 23.1. / 8.5. / 4.9.2021
Kaksi kanavaa: 11-14-vuotiaat, 15-19-vuotiaat
------------

Kevättapahtuma 23.-24.4.2021
ohjelma julkaistaan maaliskuussa
------------

Raamattua lapsille!
Peruskurssi ja jatkokurssi

Keväällä: 1. osa: 6.-7.3. / 2. osa: 27.-28.3. / Extra: 10.-11.4.
Kesällä: kaikki osat: 8.-12.6.

Tämä on Lehtomäen kodin ystäväkirje,
joka lähetetään maksutta kaikille
halukkaille. Voit tilata kirjeen
sähköpostiisi tai postilaatikkoosi.
Tilaukset, peruutukset
ja osoitteenmuutokset:
posti@lehtomaenkoti.net
Jos et lue
044 027 1325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

kirjettämme
enää, ilmoitathan
siitä, ettemme
lähettele turhaan,
kiitos!

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:
Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2020/881
(myönnetty 23.7.2020)
Toimeenpanoaika:
23.7.2020 alkaen toistaiseksi
Käyttötarkoitus: Varat käytetään
Lehtomäen kodin ja sen toiminnan ylläpitämiseen. Rahankeräyksen hoitaa Lehtomäen koti.

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. Toteutuu, jos tulee väh. 3 kurssilaista.

Lisätietoja: www.lehtomaenkoti.net
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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.

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!

Kertomuksia

kuuntele mielenkiintoisia kertomuksia, joiden kautta opit
lisää Jeesuksesta ja hänen seuraamisestaan.

Darinkielelle tulkattuja raamattuopetuksia
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