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Lehtomäen koti tekee työtä 
tavoittaakseen Suomen lapset kristinuskon sanomalla 

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

w
w

w
.p

ix
ab

ay
.c

om

Lehtomäen kodin
Syystapahtuma la 28.8.2021
10.00  Kahvit
10.30  Raamattuopetus: "Missä ajassa elämme?" 

Teppo Lehtomäki 
12.00 Raamattuopetus: "Miten elää ja toimia 

tämän ajan keskellä tulevaisuuden hyväksi?" 
Teppo Lehtomäki

13.00 Ruokailu
14.00 Rukoustilaisuus
16.00 Lapset ja aikuiset yhdessä 
 * raamattuopetus, laulua,
 rukousta, Essi ja Elmeri-nuket
17.00 Kahvit

Tervetuloa!
Huomio:
1. Ajankohta: elokuun viimeinen lauantai, 
tapahtuma on startti syksyn 
muulle toiminnalle

2. Jos koronarajoitukset kiristyvät, 
perumme tapahtuman

Hei, olen Teppo Lehtomäki, 

35-vuotias kolmen lapsen isä. 

Asun tällä hetkellä Kuopiossa 

perheeni kanssa ja toimin 

One Way Missionissa 

pastorina. 



Se oli juhannusviikon maanantai. Aurinko paistoi 
kirkkaalta taivaalta. Iltapäivällä alkoi kuulua hieman 
ukkosen jyrinää, mutta se kuulosti kaukaiselta ja 
ohimenevältä eikä ukkosmyrskystä ja sateista ollut 
tietoakaan. Otin kuitenkin varuilta johtoja pois sei-
nästä, onneksi, sillä hetken päästä pamahti todel-
la kovasti. Tuntui kuin koko talo olisi tärähtänyt. Se 
oli salama kirkkaalta taivaalta, aivan kirjaimellises-
ti. Enpä ole ikinä ennen moista iskua kokenut. En-
si järkytyksestäni selvittyäni juoksin Päivölään, kun 
minusta tuntui, että se olisi osunut sinne, mutta ei 
ollut. Lähdin tarkistamaan muita paikkoja ja pian 
kuulinkin jo palohälyttimien soivan ”minun puolel-
lani”. Makuuhuoneeni oli täynnä käryä, muttei on-
neksi tulta. Seinässä oli mustat jäljet ja pistorasia oli 
lentänyt palaneena silppuna toiselle puolen huo-
netta. Niin, siis se pistorasia, mistä juuri muutama 
minuutti aiemmin johdot irrotin ja jonka vieressä 
niin usein istun töitäni tekemässä. Tuskinpa olisin 
nyt kirjoittamassa tätä kirjettä, jos olisin siinä sil-
loin istunut. Varjelus oli myös, ettei tulipaloa sytty-
nyt eikä pihalla ollut lapsia eikä ketään muitakaan, 
sillä pihakodan erilaiset metalliset ja muoviset säh-
köjohtojen yms. suojat olivat lentäneet voimalla 
todella kauaksi. Ainekset paljon pahempiin vahin-
koihinkin olisi ollut,  mutta onneksi ”vain” sähköjoh-
toja, pistorasioita, sulakkeita ja useita laitteita hajosi 
ja mustat jäljet makuhuoneeni ja pihakodan seinäs-
sä muistuttavat iskusta. Sähkömies vähän säikäyt-
teli isommistakin vahingoista sähkökaapeleissa ja 
ehdin jo kyynelsilmäkulmassa ajattelemaan, että 
joudun kaiken toiminnan heinäkuulta perumaan, 
jotta saadaan tuhot korjattua. Onneksi se vika löy-
tyi toisaalta ja oli helposti korjattavissa.

En luovuta
Samaan aikaa tuli ongelmia myös muualle; muun 
muassa kylmiö hajosi ja vedentulo heikkeni yllättä-
en. Kun odottelin seitsemää eri huoltomiestä käy-
mään, olin aika uupunut ajattelemaan lasten yöky-
läilyjä. Päätin kuitenkin, että vaikkei tulis sähköä, ei 
vettä, eikä kylmiö eikä moni muukaan laite toimi-
si, ei oo syytä lannistua ja luovuttaa, vaan otan lap-

set yökylään. No, onneksi ennen kuin ensimmäinen 
lapsipoppoo saapui, vesi jo tuli, sähkötkin toimi ja 
sain lainalaitteita käyttööni ja näköjään sitä pienellä 
jääkaapillakin pärjää, kun tilanne sen vaatii. 
 
Salama osui maaliinsa
Vaikka huokaukseni oli raskas salamatuhojen edes-
sä, tiesin, ettei se isku mikään sattuma ollut. Juma-
la ohjaa salamoitakin, että ne osuvat maaliinsa. Nyt 
se maali oli minun makuuhuone, eikä vain se, vaan 
minun sisimpäni. Siellä oli tarvetta "iskulle". Jumala 
näki, että nyt olisi tarpeellista iskeä rikki niitä oman 
elämäni ”sähköjohtoja”, joissa virtaa itseni tuotta-
ma virta, jotta Hän voisi antaa uudet johdot, joista 
virtaa taivaallinen voimavirta niin omaan elämää-
ni kuin sitä kautta kotimme työhön. Koen Jumalan 
muistuttaneen minua, että Hänen käsissään on an-
taa elämä, muuttaa sitä ja ottaa se myös pois, no-
peasti ja odottamattomallakin tavalla, kuin salama 
kirkkaalta taivaalta. Vielä on aikani ja paikkani ol-
la täällä; Jumalalla on minulle vielä jotain tehtävää 
jäljellä. Jumalan käsissä on kiinteistömmekin aivan 
kaikkineen, jokaista sähköjohtoa myöten. Hänellä 
on käyttöä näille rakennuksille vielä ja Hän itse var-
jelee ja ylläpitää niitä, jotta ne saavat palvella Hä-
nen suunnitelmiaan. Jumalan käsissä todella on sa-
lamaniskutkin; ne iskevät ilmaistakseen Jumalan 
voimaa, kunniaa ja kirkkautta. Jumalan suunnitel-
mat ovat aina parhaat ja joskus niiden toteutumi-
seksi on sallittava salamaniskujen tuomia tuhoja-
kin.

Jumalan kunniaksi
Elämä, koti, kutsumus, jokainen uusi päivä, aivan 
kaikki, on minulle annettu yksin siitä syystä, että 
minä ja elämäni heijastaisi Herran kirkkautta. Voi, 
kunpa sen joka päivä muistaisin. Voi, kunpa joka aa-
muinen rukoukseni olisi: ”Jeesus, auta minua elä-
mään tämä päiväni sinun kunniaksesi. Auta minua 
näkemään, että kaikki, mitä elämääni annat tai sal-
lit, oli ne sitten vaikeuksia tai iloa ja voimaa, kaik-
ki ne annettu kirkastamaan Sinun kunniaasi. Vaikka 
ymmärrän vähän ja usein sattuu, niin tapahtukoon 
aina sinun hyvä tahtosi."
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Miten olet löytänyt Lehtomäkeen? 
Löysin tieni Lehtomäen kodille muistaakseni mie-
heni kautta, hän oli käynyt kodilla "pienestä pitä-
en" ja sai minutkin innostumaan mukaan. 

Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?
Kristillinen lapsityö on hyvin tärkeää lasten itsen-
sä takia. Jeesus sanoi suoraan aikuisille, jotka esti-
vät lapsia tulemasta Jeesuksen luo, että "antakaa 
lasten olla älkääkä estäkö heitä tulemasta minun 
tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakun-
ta." (Matt.19:14). Rakastamme itse kukin lapsiam-
me ja haluamme heille vain hyvää, mutta ennen 
kaikkea Jeesus rakastaa lapsiamme ja haluaa 
heille parasta jo tässä ajassa ja kerran, kun elämä 
päättyy - ikuisen elämän taivaassa! (Matt 7:11).

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Olen uskovan perheen lapsi ja saanut vanhem-
miltani kristillisen kasvatuksen, mutta joukon 
jatkona oleminen ei pelastanut vielä minua. Nuo-
ruudessani pääsin herätyskristillisiin seuroihin 
mukaan ja 13-vuotiaana sain vastaanottaa Jee-
suksen omana Vapahtajanani ja Pelastajanani. 
Muistan vieläkin sen kauniin kesäisen päivän; se 
oli 28.6.1998. Mutkia ja harhapolkuja on senkin 
jälkeen tullut, mutta Jeesus on ollut todella us-
kollinen eikä ole minua hyljännyt!

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Jeesus on Herrani! En uskaltaisi elää ilman Hän-
tä, kun ymmärrän, miten paljon Hän minua ra-
kastaa ja haluaa minulle pelkkää hyvää. Aina 
Hänen osoittamansa suunta ei tunnu hyvältä ja 
toisinaan suuntaa en näe siinä hetkessä lainkaan, 
mutta luotan, että Hän vie alkamansa työn hy-
vään päätökseen. Kaikkiin asioihin emme välttä-
mättä saa vastausta, mutta perillä taivaassa voi-
daan matkan vaiheista sitten tarkemmin jutella 
Hänen kanssaan :) 

Miksi haluat olla 
mukana Lehtomäen 
kodin toiminnassa?
Kun olen itse saanut paljon, haluan olla osaltani 
viemässä hyvää eteenpäin: jaettu ilo on kaksin-
kertainen ilo ja jaettu suru on puolikas. Koen Leh-
tomäen kodin tekevän niin suurta työtä pienten 
keskuudessa, että haluan olla pieneltä osaltani 
Suuressa mukana! 
Jeesuksen lähetyskäsky on annettu käskyksi meil-
le JOKAISELLE. "Menkää siis ja tehkää kaikki kan-
sat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla 
heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teidän pitää. Ja katso minä olen teidän kanssanne 
maailman loppuun asti." (Matt.28:19-20.)

Millaisia terveisiä haluat lähettää 
Lehtomäen kodin ystäville?
Vaikka pienten lasten kanssa "työn tuloksia" ei 
välttämättä heti näy, mahdollisimman aikaisin 
ihmissydämeen kylvetty evankeliumin siemen 
saa helpommin vastakaikua ja se ajallaan kantaa 
hedelmää. Herra itse vastaa työnsä tuloksista, 
pyrimme olemaan vain välikappaleina. Jos pieni 
lapsi saa antaa elämänsä Jeesuksen hyvään hoi-
toon jo varhain, koko elämä on pelastettu ja kuin-
ka paljon hyvää sellainen lapsi ehtiikään elämän-
sä aikana tekemään, sen vaan taivas tietää. Siksi 
kannattaa olla vähässä uskollinen, Jeesus laittaa 
meidät kerran paljon haltijoiksi! (Matt. 25:21.) Jee-
sus rohkaisee meitä kaikkia: Ole uskollinen kuole-
maan asti, niin minä annan sinulle elämän kruu-
nun. (Ilm. 2:10.) 

ystävämme: Maria Tolvanen, Nurmes

Jeesuksen hoitoon, ystäväni!
En tiedä missä muodossa sinä olet saanut kokea 
”salamaniskuja” kirkkaalta tai myrskyiseltä taivaalta. 
Enkä tiedä, mitä ne ovat sinussa ja elämässäsi rikko-
neet ja kauanko niitä tuhoja on jo yritetty korjailla. 
Sen kuitenkin tiedän, että olipa kipusi ja taistelusi 
tänään minkä muotoista ja tuntuista tahansa, Jee-

sus tietää ja näkee kaiken, sillä Hänen sallimattaan 
ei hiuskarvakaan putoa päästäsi. Kivun kautta Hän 
luo uutta ja ajallaan Hän parantaa rikkoutuneen. 
Jääkäämme siis Parhaimman Parantajan ja Pelasta-
jan hoitoon tänäänkin.  

Siunaten, Marika Huusko
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Kuulumisia: Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme  - kirjoittanut Marika

kesätouhuja
Tämän kesäntouhut alkoivat Raamattua lapsille -perus- ja jatkokurssilla. Viiden päivän mit-
taisella leirillä mukana oli pieni, mutta innostunut joukko aikuisia, jotka tahtovat olla välittä-
mässä ilosanomaa lapsille ja opettamassa heille Raamattua. Jeesus heitä siunatkoon ja joh-

dattakoon eteenpäin omalla paikallaan lapsityössä. 

Kesäkuun alkupuolella sain valmiiksi myös yläkerrantiloihin ja ullakolle rakentamani vaelluk-
sen Halki Raamatun. Helteillä vaeltaminen on kovin kuumaa puuhaa, mutta onpahan sitä 
muutamia sitkeitä poppoita käynyt vaelluksella kuitenkin. Alkusyksyn viikonloppuina, kun 

ilmat viilenevät, on myös mahdollista tulla vaellukselle. 

Varasin tälle kesälle neljä ma-ti -yökyläilyajankohtaa lapsille, kaksi pienemmille ja kaksi isom-
mille. Tätä kirjettä lähetellessäni niistä kolme on pidetty ja yksi on vielä edessäpäin. Ihan pie-
nemmille pidin kesäisen pikkuväkipäivän kesäkuulla. Yhteensä reilu viisikymmentä lasta on 
ollut mukana ja muutamat isoset ja aikuiset vielä lisäksi, joten mukavasti on ollut elämää ta-
lossa. Heidän kanssaan sain vaeltaa Halki Raamatun ja touhuta monenlaista mukavaa. Jaoin 
myös Lasten Raamattuja heille, joilla sellaista ei omana vielä ollut. Ilo oli nähdä monta onnel-
lista lasta, jotka lähtivät kotiinsa oma Raamattu mukanaan. Onpahan tullut  jotain viestiä jäl-
kikäteenkin, että ovat oikeasti innolla alkaneet Raamattuansa lukemaan. Jeesus, siunaa sana-

si näiden lasten elämässä ja anna sen kantaa hyvää hedelmää!

Heinäkuulla ollaan oltu mukana myös Nilsiän iltatoreilla torstai-iltaisin. Yhdelle kerralle sain 
ohjelmavastuunkin, joten järjestettiin torille lastentapahtuma. Sain olla kertomassa torikan-
salle, pienille ja isoille, ilosanomaa Jeesuksesta. Menossa mukana oli myös  Essi ja Elmeri-
muppetnuket sekä lauluja Jeesuksesta ja lisäksi myös pieniä toimintapisteitä. Aikamoisen 
jännittävää oli mennä torille, mutta kiitos Jeesukselle Hänen avustaan. Oli hieno ilta, vaikka 
kovat taistelut jouduinkin sisimmässäni käymään ennen ja jälkeen. Muilla kerroilla on ollut 

"vain" toripaikka, jossa ollaan pidetty lapsille toimintapistettä, kerrottu toiminnastamme 
sekä jaettu Jeesuksesta kertovaa materiaalia.

Kuvia vaellukselta
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Raamattua lapsille -peruskurssi nettiversiona
Loppukeväästä saatiin valmiiksi Raamattua lapsille -peruskurssin nettiversio. Pekka Siitonen ja 
Helena Vähäkangas pitivät videolle kurssitunnit ja minä editoin ne näyttökuntoon. Ensimmäiset 
kurssilaiset ovat aloittaneet kurssin, mutta vielä ei ole kokemusta, kuinka kurssimme kokonai-
suudessaan toimii. Ainakin se näyttäs mahdollistaneen kurssille osallistumisen myös kauempaa, 
aina Suomen rajojen ulkopuolelta asti. Ideahan on se, että kurssilainen katsoo videolta tunnit 
oman aikataulunsa mukaan ja kouluttajan kanssa yhdessä sopii sitten käytännönharjoitusten 
toteuttamisesta; hoidetaanko ne etäyhteyksin vai kasvotusten. Kouluttajalle pystyy myös koko 

kurssin ajan esittämään kysymyksiä ja muita ajatuksia, mitä kurssilla mieleen herää.

Kaipaatko sinä varustusta ja innostusta Raamatun opettamiseen lapsille? Jos nettikurssi 
kiinnostaa, lue lisää www.ilosanomalapsille.net

syksyn suunnitelmia
Jos Herra suo... syksyn toiminta starttaa Syystapahtuman merkeissä elokuun viimeisenä lauantai-
na ja vieraaksi saamme Teppo Lehtomäen One Way Missionista. Tarkemman ohjelman huoma-
sitkin varmasti jo tämän kirjeen etusivulta. Suurempi osa päivästä on suunnattu aikuisille, mutta 
klo 16 ohjelmassa on lasten ja aikuisten yhteinen tilaisuus, jonne on tervetulleita kaikenikäiset. 

Syyskuun alussa alkaa lasten viikottainen toiminta entistä useammassa ikäryhmässä ja olen minä 
kalenteriin varaillut myös syksyn yökyläilytkin lapsille. 

En ole nyt unohtanut aikuisiakaan, sillä varasin pari lauantai-iltapäivää aikuisille teemalla "Lastesi 
elämän puolesta." Oletko sä huolissaan lasten ja nuorten tilanteesta kotipaikkakunnallasi ja ken-
ties laajemminkin? Haluaisitko omalla paikallasi olla mukana lapsityössä, mutta et ole vielä paik-
kaasi löytänyt? Tule meille yhdessä rukoilemaan lasten ja nuorten sekä heidän parissaan tehtä-
vän työn puolesta, ja että jokainen nuori ja aikuinen voisi löytää oman paikkansa toimia lasten 
parhaaksi. Ohjelmaan kuuluu ruokailu, Raamatun sanaa, rukousta, yhteistä jakamista sekä ideoi-
ta ja materiaalia siihen, miten sinä voit olla kertomassa lapsille Jeesuksesta ja varustaa heitä Ju-

malan sanalla.  Katso kaikki syksyn aikataulut sivulta 7 ja ilmoittaudu mukaan. 

 Loppukesän tai syksyn aikana kannattaa myös käydä vaeltamassa Halki Raamatun. Tarkemmat 
infot löydät takasivulta. Eikä sitä tiedä, jos joulunajalle keksisinkin vielä otsalamppuseikkailun 
hieman pimeämmälle ja viileämmälle ullakolle "Kohti Beetlehmiä" -teemalla. No, aika näyttää. 

Saa rukoilla ideoita ja johdatusta! :)

Haluatko saada aktiivisemmin kuulumisia?
Tämä ystäväkirje ilmestyy 3 kertaa vuodessa, mutta 
pyrin kirjoittelemaan vähän useammin henkilökoh-

taista rukouskirjettäni, jonka lähetän heille, jotka 
haluavat pysyä aktiivisemmin mukana siinä, mitä 
meillä tapahtuu. Jos siis haluat saada rukouskirjeeni 

sähköpostiisi, laita siitä mulle viestiä:
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
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Viikon ihanin keidashetki – perjantai-illat nuor-
ten kanssa Lehtomäen kodilla! En tiedä parem-
paa tapaa aloittaa viikonloppua: Kerätä kyy-
tiin muutama nuori ja ajella yhdessä Marikan, 
muitten nuorten ja muutaman mukana olevan 
aikuisen luokse Lehtomäen kodille. Siellä tuttu-
jen kasvojen lisäksi odottaa Marikan valmista-
ma lämmin ateria ihanien jälkkäreitten kanssa, 
pöytä notkuu herkkuja. Siinä saamme yhdessä 
nauttia ateriaa, jutella viikon kuulumiset ja siir-
tyä kuuntelemaan Marikan laatimaa mahtavaa 
Raamatunopetusta.

Nämä nuoret, jotka ovat olleet mukana jo use-
amman vuoden, tietävät talon tavat ja ovat 
täysillä toiminnassa mukana. Rukoileminen ja 
Raamatun opettaminen on alkanut tulla tutuk-
si tälle huikealle nuorten porukalle. Olen valta-
van kiitollinen ja onnellinen heistä jokaisesta. 
Jokainen heistä on niin arvokas, rakas, tärkeä, 
ainutlaatuinen timantti, että en voi muuta kuin 
ihailla, mikä huikea Jumalan sotajoukko he 
ovatkaan!

Olemme olleet onnellisessa asemassa, että 
saimme koko viime syksyn ja kevään pitää per-
jantai-iltoja turvallisesti rajoituksista huolimat-
ta. On ollut mahtavaa nähdä, miten Jumala on 
tehnyt työtään näissä nuorukaisissa. Pienempi-
en lasten keskiviikko- ja torstai-illat jätin väliin, 
ettei ihmismäärä ylittyisi. Ikävä näitä ihania, 
pieniä piiperoisia on, mutta onneksi olen saa-
nut kuulla jotain kuulumisia heistäkin.

Meillä oli nuorten kanssa keväällä yökyläily 
Lehtomäen kodilla ja siellä rappuja ylös rava-
tessani sydämelleni pompsahti ajatus, että voi 
valtava, miten suuressa Jumalan suunnitelmas-
sa näitten lasten ja meidän aikuistenkin osalta, 
saankaan olla mukana! Koen tehtäväkseni olla 
varustamassa ja tukemassa näitä nuoria Juma-
lan valtakunnan työhön, sillä jokaiselle meis-
tä Jumalalla on suunnitelma. Tärkein työ tässä 
maailmassa onkin kertoa evankeliumia eteen-
päin. ”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te 
saatte voiman, ja te tulette olemaan minun to-
distajiani sekä Jerusalemissa että koko Juude-
assa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. 
” Apt.1:8

MUKANA NIIN SUURESSA

Kaikille perjantai-illat eivät kuitenkaan ole kei-
dashetkiä. Niin surullista, niin masentavaa, niin 
alaspainavaa, niin synkkää, niin lohdutonta ja 
ulospääsemätöntä kun tuntuu olevan elämä 
tänään hyvin monelle lapselle ja nuorelle. Mo-
ni heistä voi todella pahoin ja millään ei tunnu 
olevan mitään väliä.  Koulumaailmassa autta-
jilla resurssit ovat tiukoilla, eikä keinoja tunnu 
löytyvän lasten ja nuorten auttamiseksi. Teh-
dään paljon tutkimuksia, on kampanjoita ja eri-
laisia hienoja hankkeita, mutta auttavatko ne? 

Koulumaailmassa Jumala on pakattu ikään kuin 
johonkin laatikkoon. Sitä ilmeisesti on hiukan 
mahdollista raottaa joskus aamunavauksen yh-
teydessä. Jos Jumalalle on sanottu ”ei kiitos!” ei 
Hänen siunauksiaankaan ole. Mihin suuntaan 
siis koulumaailma menee? Pelottavaa, eikö?

Meitä kristittyjä vaan kovasti koetetaan työn-
tää komeroihin ja olemaan siellä hiljaa. Näis-
sä komeroissa alkaa olemaan jo valtava tun-
ku. Kaikilla muilla kun tuntuu olevan lupa tulla 
mielipiteittensä kanssa komeroista ulos karmit 
kaulassa, kun meille kristityille samanaikaisesti 
osoitetaan paikkaa sinne. Minä en halua tuon-
ne komeroon, älä mene sinäkään! Julistetaan 
evankeliumia, Jeesuksen valtavaa sovitustyötä, 
vapautusta kahleista ja ikuista elämää jokaisel-
le.  Ja se, jos mikä, on lähimmäisen rakkautta!
 ”Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän 
vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmi-
set pelastuisivat  ja tulisivat tuntemaan  totuu-
den." 1.Tim.2:3-4 

Sirkku "Immu" Ruotsalainen
hallituksen jäsen
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Syystapahtuma la 28.8. 
- startti syksyn toiminnalle - 

Katso ohjelma etusivulta

Pikkuväkipäivä lauantaisin 1 krt/kk
kuukauden toinen lauantai 

11.9. 9.10. 13.11. ja 11.12, klo 14-16
alussa välipala

lastenillat keskiviikkoisin 
klo 16.45-17.30 ruokailu 

(paikalle voi saapua klo 17.30 asti)

ilta päättyy klo 19.30. 
Syksyn eka ilta 1.9. • viimeinen 8.12. • iltaa ei syyslomalla 20.10.

yökyläily la-su 30.-31.10.
• aloitus la klo 11.30. päätös su klo 14 

• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan max 15

junnuillat torstaisin 
klo 16.45-17.30 ruokailu 

(paikalle voi saapua klo 17.30 asti)

ilta päättyy klo 19.30. 
Syksyn eka ilta 2.9. • viimeinen 9.12. • iltaa ei syyslomalla 21.10

yökyläily la-su 20.-21.11.
• aloitus la klo 11.30. päätös su klo 14

 • Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan max 15

Lehtomäen kodilla Tapahtuu:

syksyllä 2021, jos Herra suo

Varkki-illat perjantaisin
klo 16.45-17.30 ruokailu

(paikalle voi saapua klo 17.30 asti)

ilta päättyy klo 20.00. 
Syksyn eka ilta 3.9. • viimeinen 10.12. • iltaa ei syyslomalla 22.10.

yökyläily pe-la 3.-4.12.
• aloitus pe klo 17, päätös la klo 20 

• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan Max 15

Nuortenillat lauantaisin 1krt/kk
Kuukauden toinen lauantai 

 11.9. 9.10. 13.11. ja 11.12. klo 18-21
nuortenilloissa iltapala, ei ruokailua

Toiminnallinen vaellus halki Raamatun 
kaikenikäisille - kts. tarkemmat infot takasivulta -

Lastesi elämän puolesta
- la-iltapäivät 18.9 ja 16.10. klo 12-17 

Tule innostumaan yhdessä Jumalan mahdollisuuksista 
lasten ja nuorten elämässä!

 Aluksi ruokailu, Raamatun sanaa, Rukousta, yhteistä 
jakamista sekä ideoita ja materiaalia, miten sinä voit olla 

kertomassa lapsille Jeesuksesta ja varustaa heitä 
Jumalan sanalla. Ilmoittaudu mukaan viim. viikkoa ennen. 

Raamattua lapsille! -Peruskurssi 
- nettikurssina, silloin kun sinulle sopii -

 Tutustu lisää: www.ilosanomalapsille.net

4-8
-VUOTIAILLE

0-2
-LUOKKA-
LAISILLE

3-4
-LUOKKA-
LAISILLE

5-8
-LUOKKA-
LAISILLE

yläkoulu-
 ja lukio-
ikäisille

AIKUISILLE

 Kaikessa toiminnassamme syömme yhdessä sekä vietämme aikaa kavereiden kanssa raamattuopetuksen, 
rukouksen, laulujen sekä mukavien puuhien parissa. Vapaa pääsy! 

Kyyti kulkee Nilsiän keskustan alueilta. Jääthän kipeänä kotiin sairastamaan. 

TosiOnTV - Raamattuopetuksia lapsille -
www.tosion.fi / Youtube: TosiOnTV

(alle 4v. 
vanhemman kanssa)
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Tämä on Lehtomäen kodin ystäväkirje, 
joka lähetetään 3krt vuodessa maksutta 
kaikille halukkaille. Voit tilata kirjeen 
sähköpostiisi tai postilaatikkoosi. 

Tilaukset, peruutukset 
ja osoitteenmuutokset: 
posti@lehtomaenkoti.net
0440 271 325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

www.lehtomaenkoti.net 
posti@lehtomaenkoti.net
0440 271 325

Marika Huusko
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
0440 271 325

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

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

Jos et lue 
kirjettämme 

enää, ilmoitathan 
siitä, ettemme 

lähettele turhaan, 
kiitos!
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Nähtävää Koettavaa puuhailt
avaa syötävää

Avoinna elo-lokakuussa 2021:  
Viikonloppuisin, la-su. 

Ryhmille myös 
arkiajankohtia sovittaessa.  

Säävaraus: Vaellus on rakennet-
tu ullakolle, joten hellesäällä on 

kuuma ja ilmojen viiletessä 
ullakkokin viilenee.

• Vaellukselle mennään 
pienissä ryhmissä, max 5-6 

kerrallaan. Jos on esimerkiksi 
8 hengen poppoo, osa lähtee 

ensin ja osa noin puolen
tunnin päästä perässä.

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

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 vaellukselle kannattaa 
varata 1-2 tuntia.

Vapaa pääsy! 
Työtämme voit tukea halutessasi

 itse 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!


