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Kristillinen lapsityönkeskus, joka tekee työtä 
tavoittaakseen Suomen lapset kristinuskon sanomalla 

ja tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus  
ja kasvaa Hänen opetuslapsenaan.

 "hänet ristiinnaulittiin, 
mutta Jumalan voimasta hän elää."

2. kor. 13:4

Siunattua pääsiäistä!
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Tykkäätkö yllätyksistä, iloisista yllätyksistä? Pääsiäi-
senä elämme maailman suurimman yllätyksen päi-
vää, vaikka suklaamunien tuomat yllätykset tuntu-
vatkin tulevan usein tärkeämmäksi. Kun Jeesuksen 
hauta havaittiin tyhjäksi ja Jeesus nähtiin elävänä, 
se yllätti kaikki. ”Hänet ristiinnaulittiin, mutta Ju-
malan voimasta hän elää.” 2. Kor. 13:4. Se oli kaik-
kien aikojen mahtavin yllätys, vaikka kyllähän Jee-
sus siitä oli etukäteen opetuslapsilleen puhunutkin, 
että näin tulee tapahtumaan. Jeesus toi mukanaan 
myös paljon muita iloisia yllätyksiä, mitä ihmiset ei-
vät osanneet odottaa. 

Anteeksiantamus
Mietipä, vaikka Pietaria, joka vannoi Jeesukselle, et-
tä vaikka muut luopuisivat Jeesuksesta, hän ei ikinä 
luovu; mutta kuinkas ollakaan Pietari kolme kertaa 
kielsi tuntevansa Jeesuksen. Tuolloin hän varmas-
ti oppi ymmärtämään oman pohjattoman pahuu-
tensa ja syntisyytensä; sen, että hän todella tarvitsi 
Jeesusta. Pietarin saama pääsiäisyllätys oli Jeesuk-
sen ääretön rakkaus häntä kohtaan ja syntienan-
teeksiantamus.

Vapaus, iankaikkinen elämä
Entä Barabbas? Rikollinen, joka oli vangittuna ja 
tuomittuna kuolemaan, mutta joka vapautettiin, 
koska Jeesus ristiinnaulittiin hänen sijastaan. Va-
paus, se oli Barabbaan ihmeellinen ja odottamaton 
pääsiäisyllätys. Toinen rikollinen, joka naulittiin Jee-
suksen kanssa samaan aikaan ristille, pyysi Jeesuk-
selta: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaa-
si." Jeesus vastasi: "Totisesti: jo tänään olet minun 
kanssani paratiisissa." Luuk. 23:42,43. Elämänsä vii-
me hetkellä rikollinen turvautui Jeesukseen ja pääsi 
Jumalan luokse, iankaikkiseen iloon. Taivas, iankaik-
kinen elämä Jumalan kanssa on mittaamattoman 
kallisarvoinen pääsiäisyllätys.

Todellinen Ilo
Maria Magdaleena rakasti Jeesusta paljon. Hän 
oli ristinjuurella, kun Jeesus kuoli. Hän oli varmas-
ti tuolloin surun murtama, kun hänen auttajansa ja 

ystävänsä oli kuollut. Pääsiäisaamu yllätti hänetkin 
ja hänen surunsa muuttui todelliseen iloon, Jeesuk-
sen ylösnousemuksen tuomaan kestävään iloon, 
mitä kukaan ei voi viedä.

Rauha, usko
Opetuslapset piileskelivät lukittujen ovien takana 
peloissaan, koska eivät ymmärtäneet, mitä oli ta-
pahtunut. Pääsiäisyllätys tuli heille läpi lukittujen 
ovien. Ylösnoussut Jeesus tuli heidän luoksensa sa-
noen: Rauha teille! Opetuslasten pelon tilalle tuli 
Jeesuksen antama rauha, jota ei maalliset melskeet 
voi rikkoa. Tuomas ei ollut paikalla, kun toiset saivat 
nähdä Jeesuksen. Kun hän kuuli asiasta, hän epäili, 
koska ei ollut nähnyt Jeesusta. Jeesus kuitenkin il-
mestyi myös hänelle ja Tuomas sai pääsiäisyllätyk-
seksi uskon, varmuuden, että Jeesus elää ja Jeesus 
on hänen Herransa ja Jumalansa.
 
Toivo ja tulevaisuus
Emmaus-nimistä kylää kohti kulkevat opetuslap-
set olivat menettäneet toivonsa Jeesuksen kuole-
man myötä, eivätkä puheet tyhjästä haudasta vielä 
muuttaneet tilannetta. Jeesuksen liittyminen hei-
dän matkaseuraansa muutti heidän toivottomuu-
tensa toivoksi. He saivat pääsiäisyllätykseksi toivon 
ja tulevaisuuden. 

Palvelutehtävä
Kun Jeesus sanoi opetuslapsille: rauha teille, lause 
jatkui: ”niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä 
lähetän teidät.” Jeesus antoi ylösnousemuksensa 
myötä opetuslapsilleen myös palvelutehtävän. Nuo 
tavalliset, monin tavoin heikot ja syntiset ihmiset, 
heidän yllätyksekseen kutsuttiin maailmankaikke-
uden tärkeimpään ja arvokkaimpaan tehtävään: 
ylösnousseen Jeesuksen todistajiksi, viemään ilosa-
nomaa Jeesuksesta ja pelastuksesta eteenpäin. 

Yllätyksiä sinulle!
Pääsiäisenajan tapahtumat parin tuhannen vuoden 
takaa ovat täynnä iloisia yllätyksiä. Yllätyksiä, jotka 
muuttivat elämän.  Tuo sama Jeesus elää tänäänkin 

Pääsiäis-
yllätyksiä
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Miten olet löytänyt Lehtomäkeen? 
Muutimme parikymmentä vuotta sitten pa-
luumuuttajina kotiseudulle. Anoppini kanssa 
kävin ensimmäisen kerran Lehtomäessä ja ih-
mettelin, kuinka täällä Nilsiän korvessa on niin 
hyvää Sanan opetusta. Seuraavan kerran tulin 
yksin kevät- tai syyspäiville, mutta olinkin päi-
vää liian aikaisessa ja niinpä Railin kanssa siivo-
simme sen illan.

Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?
Tänä päivänä kristillisyys on riisuttu pois päivä-
kodeista ja kouluista. Tilalle on tullut evoluutio-
teorianmukaiset opit ja mm. joogaa. Suurim-
malle osalle tämän päivän lapsista ei ole edes 
mahdollisuutta tutustua Jeesukseen. Vielä vii-
sitoista vuotta sitten sain Nilsiän päiväkodeissa 
ja lähikoulussakin pitää pyhäkouluja. Enää se ei 
olisi mahdollista. 

Lehtomäen kodilla tehdään arvokasta kristillis-
tä lapsityötä. Opetus on laadukasta ja lapsista 
mielenkiintoista. Lapset saavat olla siellä lap-
sia, leikkiä ja pelata ja olla kavereiden kanssa 
turvallisessa ja mukavassa ilmapiirissä, niin 
että kaikki huomioidaan. Lehtomäen kodilla 
muokataan sydämen maaperää ja kylvetään 
sinne Jumalan sanan siementä, mutta Jumala 
on se, joka antaa kasvun.

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Olen kasvanut kristityssä kodissa. Vajaa kolmi-
kymppisenä olin vaikeassa elämäntilanteessa 
ja tajusin, että olin kulkenut kauas Jumalasta. 
Niihin aikoihin tein tietoisen ratkaisun lähteä 
seuraamaan Jeesusta. Vaikeat asiat elämässä 
ovat aina senkin jälkeen olleet lähentämässä 
minua Jeesukseen.

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Koko elämäni rakentuu Jeesuksen antaman us-
kon varaan. Minulla on luottamus Jeesukseen 
ja ennen kaikkea siihen, että hän on sovittanut 
minun syntini. Elämän myrskyissäkin ja vastoin-
käymisissä saan olla turvassa ja hänen johdatuk-
sessaan. Vaikka epäonnistun ja lankean, hän on 
uskollinen ja eikä hylkää.

Miksi haluat olla mukana 
Lehtomäen kodin toiminnassa?
Tuntuu, että mukana oloni on hyvin vähäistä tar-
peeseen nähden. Kävin ensimmäisen Raamatun 
opettaminen lapsille -kurssin, koska ajattelin, että 
voisin jollakin tavalla olla auttamassa Marikaa tär-
keässä työssä. Kun kerran kotini lähellä Nilsiässä 
on tällainen huippupaikka, niin taitaa uskova-
na olla ihan velvollisuus, mukava sellainen, olla                        
mukana. Muutamilla leireillä olen ollut erilaisissa 
tehtävissä.

Millaisia terveisiä haluat lähettää 
Lehtomäen kodin ystäville?
Rukoilkaa Lehtomäen kodin toiminnan puolesta, 
että se kantaisi iankaikkisuuteen saakka monin-
kertaista, hyvää hedelmää siellä käyvien lasten ja 
nuorten elämässä.

ystävämme: teija lipponen, nilsiä

ja Hän voi ja tahtoo yllättää sinutkin. Hän voi antaa 
sinulle jotain sellaista, mitä et osaa edes odottaa - 
jotain, mitä todella tarvitset ja mikä muuttaa elä-
määsi. Jännittävää! Tänäänkin Hän tahtoo sulkea si-
nut äärettömään rakkauteensa antaen sinulle syn-
tisi anteeksi ja sen myötä ilon, vapauden, rauhan, 
uskon, toivon ja tulevaisuuden, palvelutehtävän 

Hänen todistajanaan sekä iankaikkisen elämän, jo-
ka alkaa täällä ja kestää iäti taivaassa. Hän tuntee 
sinut! Hän rakastaa sinua! Hän tahtoo elää kanssasi 
nyt ja aina! 

Siunattua ja yllätyksellistä pääsiäistä! 
Marika
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Kuulumisia: Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme

 

Kulunut talvi
Koko talven ajan olen saanut pitää lasten viikkotoimintaa koronasta huolimatta. Kerrallaan 
meitä on ollut koolla vain pieni porukka. Osa 0-4-luokkalaisista on ollut keskiviikkoisin ja osa 
torstaisin. 5-8-luokkalaiset ovat olleet perjantai-iltaisin ja Pikkuväkipäiviä olemme viettäneet 
kerran kuussa lauantaisin. Kokkailua olen saanut harrastaa enemmän kuin ennen, sillä kaik-
ki illat olemme aloitelleet ruokailulla. Uskon, että kun ensin ruokkii nälkäiset lapset, ovat he 

vastaanottavaisempia myös Jumalan sanan ravinnolle.

Talven leireistä tuli "yökyläilyjä", eli yhden yön minileirejä, pienemmällä, eli 10-12 leiriläisen 
porukalla. Koin nämä pienen poppoon yökyläilyt toimiviksi ja jäi myös tuntu, että lapsetkin 
kokivat ne hyväksi. Oli leppoisampaa, kotoisampaa ja enemmän aikaa lapsille, kun väkeä oli 
vähemmän. Kaikki oli myös virkeämpiä loppuun asti, kun oli vain reilun vuorokauden mittai-
nen minileiri. Pienellä vastuunkantajaporukallakin selvittiin hyvin. Jos Herra suo huhti-tou-
kokuulla on luvassa lapsille myös toinen yökyläilymahdollisuus. Muistathan mukana olevia 

lapsia, isosia ja aikuisia vastuunkantajia rukouksin!

Vaellus halki Raamatun
 Koronavuoden aikana ullakkomme on muuttunut täysin. Vuosi sitten se oli vielä ääriään myö-
ten täynnä kaikenlaista rompetta. Kesällä se tyhjennettiin ja syksyn ja talven aikana olen ra-
kennellut sinne vaellusta halki Raamatun. Vaelluksen alueena on kaksi yläkertamme huonet-
ta sekä iso ullakkomme. Vaellus vie kulkemaan Raamatun alusta loppuun asti eli luomisesta 
Ilmestyskirjan kuvauksiin taivaasta. Vaelluksella ei suinkaan pääse sukeltamaan kaikkiin raa-
matunkertomuksiin, vaan olen poiminut matkalle Raamatun sanoman kannalta oleellisia ker-
tomuksia ja ihmisiä. Niiden kautta saa väläyksen Raamatun perusasioista ja Jumalan suunni-
telmista meille ihmisille - juuri sinulle! Vaelluksella pääsee niin Edenin puutarhaan kuin Nooan 
arkkiin ja Betlehmin seimelle;  voi myös käydä kurkkaamassa kuinka hauta todellakin on tyhjä!  
Matkalta löytyy myös erilaisia tehtäviä ja saapa sieltä mukaansa myös vaellusrepun ja siihen 
jotain kotiinvietävääkin. Vaellus sopii parhaiten kouluikäisille lapsille, mutta nähtävää, koet-
tavaa ja puuhailtavaa riittää myös pienemmille lapsille sekä aikuisille. Liikuntarajoitteisille se 
ei valitettavasti sovi, sillä ullakon tilat ovat sokkeloiset. Olen joutunut rakentamaan sinne rap-
pusiakin ja saa siellä välillä vähän kyyristellä päästäkseen kulkemaan erilaisten parrujen alta.

Tämä on ollut aika suuri projekti, mutta onpahan ollut erilaista puuhaa kuin normaalit arjen 
kuviot. Talvella toki oli pitemmän aikaa välillä niin kylmää, etten tarennut ullakolle mennä 
puuhastelemaan. Eikä se vieläkään ihan valmis ole, mutta isoimmat rakennelmat ja kulkureitit 
on tehtynä. Tavoitteeni on, että kesällä sinne sitten pääsisi vaeltamaan.  Saa muista edelleen 
rukouksin vaelluksen valmistumista ja että se saisi olla osaltaan tekemässä Raamattua eläväksi 

ja rakkaaksi lapsille ja kaikenikäisille, ketä Jumala tälle ullakkovaellukselle lähettääkään. 
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Raamattua lapsille -kurssit
On mennyt vuosi, ettemme ole voineet järjestää yhtään Raamattua lapsille -kurssia. Olen kui-
tenkin varautunut, että jos se on mahdollista, pidämme kesäkuun alkupuolella, 8.-12.6. sekä pe-
rus- että jatkokurssin. Yhteistyössä Lastenmission kanssa meillä on myös peruskurssista tekeillä 
nettiversio. Sen on tarkoitus toimia niin, että kurssilainen saa kurssimateriaalin sähköpostitse ja 
hän katsoo oppitunnit netin kautta videoina. Kurssilainen saa henkilökohtaisen kouluttajan, jo-
ka ohjaa eteenpäin ja on tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla, kun tulee kysyttävää. Kou-
luttajan kanssa myös sovitaan, miten kurssiin sisältyvät käytännönharjoitukset suoritetaan; netin 

kautta vai ihan kasvotusten jossain. 
Viikottain kokoontuva ompelupiirimme on ahkeroinut kurssilaisille tarkoitettuja materiaalikas-
sien kanssa. Sekä meillä järjestettävän kurssin että nettikurssin käyneet saavatkin monipuolisen 

materiaalikassin, jonka avulla on helppo ruveta pitämään lapsille vaikka raamattukerhoa.

 kevättapahtuma 
peruttu 

- syystapahtuman 
ajankohta sovittu

Koronatilanteen tähden em-
me järjestä Kevättapahtu-
maamme tänäkään vuon-
na, mutta muista sen sijaan 
kesäinen mahdollisuus tul-
la käymään vaelluksella hal-
ki Raamatun!! Syystapah-
tuman ajankohdaksi olen 
varannut elokuun viimeisen 
viikonlopun 27.-28.8.2021. 
Sen jälkeen sitten aloitellaan 
syksyn muutkin toiminnat, 

jos Herra suo!  

Tarkempi ohjelma ilmestyy  
heinäkuun lopulla, jos pys-
tymme tapahtuman tuol-

loin järjestämään. 

Haluatko saada aktiivisemmin kuulumisia?
Lähetän tämän Ystäväkirjeemme nykyään kolme kertaa vuo-
dessa; maalis-, heinä- ja marraskuussa. Jos kuitenkin tahdot 
pysyä aktiivisemmin matkassa mukana ja saada tietoa sekä ru-
kousaiheita toimintaamme liittyen, sekin on mahdollista. Kir-
joittelen henkilökohtaista rukouskirjettäni useammin ja laitte-
len myös silloin tällöin rukousaiheita tekstiviestillä. Ilmoittelepa 
siis puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, jos tahdot, että 
lähetän sinullekin viestiä. Sen sijaan, jos et enää lue tätä Ystävä-

kirjettäkään, ilmoitathan siitäkin, etten suotta lähettele. 
0440 271 325 / marika.huusko@lehtomaenkoti.net

Kesäsuunnitelmia
Ajatukset on pitänyt siirtää jo kohti kesää, vaikka arvoitushan 
se vielä on, mitä tuleman pitää; huomisestakaan emme mi-
tään tiedä. Tämän hetken ajatus on, että kesä pyörisi Halki Raa-

matun -vaelluksen merkeissä. 

Sen lisäksi, että vaeltamassa voi käydä päiväseltään, ajattelin 
tarjota kesäretkimahdollisuutta lapsille ja aikuisille yhdessä. 
Meille voi tulla koko perheenä, lastenlasten tai vaikka kum-
milapsen kanssa; kunhan porukkaan kuuluu sekä aikuinen et-
tä lapsi. Pakettiin kuuluu yöpymismahdollisuus yhdeksi yöksi,  
Vaellus halki Raamatun, ruokailut, kotoisaa pelailu- ja yhdessä-
oloaikaa ja saunaankin pääsee... ja kenties vaikka vesisotaakin, 

kun uimamahdollisuutta meillä ei ole:) 

Vaellukselle mennään vain pienissä ryhmissä, enintään 5 ker-
rallaan ja yöksikin otan enintään vain 12 henkilöä kerrallaan. 
Katso lisäinfot takasivulta ja varaa etukäteen joko pelkkä vael-

lusvierailu tai yökyläilyretkipaketti.

Lähialueen lapsia ajatellen olen varannut lapsille myös yöky-
lämahdollisuuden, joka sisältää pääsyn vaellukselle halki Raa-
matun. Toki, jos mahtuu ja koronatilanne sallii, mukaan voi 
tulla lapsia muualtakin, mutta pitkämatkalaisille tänä kesänä 

suosittelen aikuisten ja lasten yhteistä kesäretkeä meille. 
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Muistin menettäminen 
- identiteetin menettäminen?
Minua koskettaa ihmiset, jotka ovat menettä-
neet muistinsa. Monet heistä ovat kadottaneet 
identiteettinsä tiedon tasolla. He eivät tunnis-
ta itseään tai läheisiään. Niin traagista! Onko ih-
mismuistin katoaminen osoitus siitä, että ihmi-
nen on kadottanut identiteettinsä?

Osoituksia muistia syvemmällä olevasta 
identiteetistä
Vierailin rakkaan ystäväni Tauno Keltakankaan 
kuolinvuoteen äärellä puoli vuosisataa sitten. 
Tämä mies kävi usein luonani ja siunasi lapsi-
ani. Taunon merkillisestä elämästä kirjoitettiin 
kirjoja ja hänet muistetaan vieläkin Jyväskylän 
alueella todella erikoisena Jumalan miehenä:  
Tauno oli nimittäin kuollut jo kerran. Ensimmäi-
sen kuolemansa jälkeen hänet lähetettiin ta-
kaisin maaplaneetalle ja nyt vierailuni tarkoitus 
oli toivottaa hyvää matkaa hänen toiselle reis-
sulleen rajan taakse. “Muistatko minut, Tauno?”
“No en kyllä...tuttu ääni”,  sopersi Tauno. “Muis-
tatko, kun kuolit aikaisemmin ja kävit tai-
vaassa?” jatkoin. “Muuuuiiistan!” sanoi Tauno 
kovemmalla äänellä ja nosti kätensä kohti tai-
vasta. Taunon kasvoille tuli autuaan onnellinen 
ilme ja hän alkoi ylistää Jumalaa ensin suomen 
kielellä ja sitten tuntemattomalla, kauniilla ru-
kouskielellä. Hetki oli upea. Sairaanhoitaja pai-
noi päänsä kunnioituksesta alaspäin. Näin, 
kuinka elävä Taunon sisäinen ihminen oli. Ihmi-
nen on jotakin paljon muuta, kuin hänen muis-
tinsa. Jumalan läsnäolo ja ihmisen syvin identi-
teetti ei ole muistissa. Se on ihmisen hengessä!
Tauno kuoli muutaman päivä kuluttua ja sen 
jälkeen häntä ei ole näkynyt tällä planeetalla.

Jumala tuntee meidät
Kuulin tarinan vanhasta miehestä, joka kertoi 
eräälle sairaanhoitajalle, kuinka hän hoiti Alz-
heimerin tautiin sairastunutta vaimoaan. Tuo 
rakastava aviomies sanoi vierailevansa joka ai-
noa päivä vaimonsa luona sairaalassa. Sairaan-
hoitaja ihmetteli miehen rakkautta, koska vai-
mo ei ollut enää viiteen vuoteen tunnistanut 
ketään.

Mies vastasi sairaanhoitajalle hymyillen: “Mi-
nun vaimoni ei tunne enää minua, mutta minä 

Muistatko, kuka olet?

tunnen hänet!” Se riittää! Minkä viisauden tuo 
mies sanoikaan. Vaikka muistimme olisikin jo 
mennyt, niin Suurin Rakastajamme tuntee mei-
dät täysin ja se riittää! 

Pelastus ja Jumalan läsnäolo eivät asu 
muistissa
Appiukkoni pelkäsi sitä, että jos hän muistisai-
rautensa takia unohtaa Jumalan. “Minne minä 
sitten joudun?” sanoi hän peloissaan. Mikä val-
tava evankeliumi meillä onkaan! Jumalan läs-
näolo ja pelastus eivät asu ihmismuistissa, vaan 
Hengessä ja kirjoitettuna totuutena Jumalan 
Sanassa. Kristus meissä vie meidät kotiin, vaik-
ka emme ymmärryksellämme tajuaisi asiasta 
enää yhtään mitään. Kun sanoin nämä sanat, 
alkoi appiukkoni hihkumaan ilosta ja kiitolli-
suudesta. Sain varmaan itse paljon enemmän 
lohdutusta hänen ilostaan kuin hän itse. Jos mi-
nä en enää muista, niin hengessäni on ikuinen 
muisti ja Muistaja! Jos me emme muista enää 
sitä, keitä me olemme, niin Jumala muistaa.

Jos me emme tunne enää itseämme, niin Ju-
mala tuntee meidät. Jos me olemme kadotta-
neet muistimme, olemme kadottaneet sen Isän 
syliin. Identiteettimme ei ole muistissa, vaan se 
on ikuisen kallisarvoisessa henki-ihmisessäm-
me, jota emme koskaan kadota.

Muistatko sinä, kuka olet?

Harri Savolainen

Kirjoittaja on Lehtomäen kodin hallituksen jäse-
nen Sirkku Ruotsalaisen veli ja Leila Savolaisen 
lankomies.

www.pixabay.com
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044 027 1325
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Jos Herra suo, kesällä 2021 
Toiminnallinen vaellus halki Raamatun 

lapsille ja lapsenmielisille
16.6.-31.7. ke-la klo 12, 14, 16, 18

Katso lisätiedot takasivulta ja varaa paikkasi etukäteen

Pikkuväen kesäpäivä 4-8-vuotiaille
(alle 4v. vanhemman kanssa)
tiistaina 15.6. klo 14-17

Max 12 lasta, ilmoittautumisjärjestyksessä

Kesän Yökyläily 0-4-luokkalaisille 
ma-ti 28.-29.6. (1)  • ma-ti 19.-20.7 (2)

 Kesän yökyläily 5-8-luokkalaisille
(5. luokkalaisia ovat he, jotka menevät  syksyllä 5. luokalle)

ma-ti 5.-6.7. (1) • ma-ti 26.-27.7. (2)

• Aloitus: ma klo 11.30.  päätös ti klo 15
• Sis. Vaelluksen halki Raamatun

• Valitse 1. tai 2. toinen ajankohta ja ilmoittaudu mukaan
• Mukaan otetaan max 12 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä

Raamattua lapsille!
Peruskurssi ja jatkokurssi 8.-12.6.2021

Kurssit on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat viedä ilosanomaa 
Jeesuksesta lapsille ja opettaa heille Raamattua.
Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssia. 

Tulossa myös nettikurssi, 
joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan!

Lisätietoja: www.lehtomaenkoti.net

Jos et lue 
kirjettämme 

enää, ilmoitathan 
siitä, ettemme 

lähettele turhaan, 
kiitos!

Tapahtuu Lehtomäen kodilla:

TosiOnTV 
- Raamattuopetuksia lapsille -

www.tosion.fi 
Youtube: TosiOnTV
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Varaa retkipaketti! 
Tee kesäretki Lehtomäkeen koko perheenä,  
lastenlasten tai vaikka kummilapsen kanssa; 

kunhan porukkaan kuuluu sekä aikuinen että 
lapsi. Enintään 12 henkilön porukka.

Sisältö: 
• Yöpymismahdollisuus yhdeksi yöksi:

*saapuminen klo 12 tai myöhemmin
*kotiinlähtö seuraavana aamuna 

klo 8-9 aikaan olevan aamupalan jälkeen
• Vaellus halki Raamatun

• Ruokailut: välipala, päivällinen, 
ilta- ja aamupala

• Kotoisaa pelailu- ja yhdessäoloaikaa 

Lisätiedot ja varaukset:
www.lehtomaenkoti.net / 0440 271 325 

Avoinna kesällä 2021
16.6.-31.7. ke-la  klo 12, 14, 16, 18

• Vaellukselle mennään pienissä ryhmissä, 
enintään 5 kerrallaan. Jos on esimerkiksi 

8 hengen perhe, osa lähtee ensin ja 
osa noin puolen tunnin päästä perässä. 

Varaa vaellusajankohtasi etukäteen!
www.lehtomaenkoti.net / 0440 271 325 

Huomioitavaa:
• Vaellus sopii parhaiten kouluikäisille lapsille, 

mutta nähtävää, koettavaa ja puuhailtavaa
riittää myös pienemmille lapsille sekä aikuisille

• Vaellus ei sovellu liikuntarajoitteisille, 
sillä se kulkee halki sokkeloisen ullakkotilan

• Aikaa kannattaa varata vähintään 1 tunti, 
mutta pidempäänkin voit saada 

vaelluksella aikaasi kulumaan Vapaa pääsy!
Työtämme voit tukea halutessasi 

valitsemallasi summalla.

Vaelluksella kuljet halki Raamatun: alkaen luomisesta ja päättyen Ilmestyskirjan kertomuksiin taivaasta. 
Et suinkaan pääse sukeltamaan kaikkiin kertomuksiin, vaan matkalle on poimittu Raamatun sanoman kannalta 

oleellisia kertomuksia ja ihmisiä, joiden kautta saat väläyksen Raamatun perusasioista ja Jumalan suunnitelmasta 
meille ihmisille - juuri sinulle!
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Nähtävää Koettavaa puuhailt
avaa syötävää


