
3/2021

Lehtomäen koti tekee työtä tavoittaakseen 
Suomen lapset kristinuskon sanomalla 

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

Iso kiitos 
kuluneesta vuodesta!
Jeesuksen siunaamaa

joulunaikaa
sekä uutta vuotta 2022!
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”Taas kaikki kauniit muistot, mun tulee mielehen.”, ”Jouluisin lyhyt on lap-
suuteen matka” ,”Muistojen virta, lapsuuden sadut.” Niin kuin monissa 
joululauluissa lauletaan, jouluisin mielemme täyttää muistot mennei-
den aikojen tapahtumista ja monet jo iankaikkisuuteen siirtyneet rak-
kaammekin ovat mielissämme. On tärkeää, että meillä on muistoja, jot-
ka kertovat Jumalan teoista, avusta ja johdatuksesta menneinä aikoina. 
Jeesuksen syntymästäkin on melkoisesti jo aikaa, mutta uudelleen ja 
uudelleen saamme muistella, mitä niinä päivinä tapahtui. 

Tähän kirjeeseen kertyi useampi muistokirjoitus ystävistämme, jotka 
ovat muuttaneet jo Taivaaseen. Reino, Jussi ja Vesa saivat vuosikym-
meniä olla kertomassa pelastajastamme ja kutsumassa ihmisiä Jee-
suksen luokse; nyt he ovat saaneet työnsä päätökseen ja kutsun Kotiin. 
Saamme kiitollisena muistella heitä ja sitä, mitä heidän elämänsä kaut-
ta tapahtui menneinä vuosinakymmeninä. Meidän aikamme on jatkaa 
uskollisina, sillä paikalla, minkä Jumala on antanut. Ihan niin kuin Psal-
missa 78 sanoo, että niin kuin isämme ovat meille kertoneet, on mei-
dän tehtävämme nyt kertoa lapsillemme ”Herran voimasta, Herran te-
oista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.” 

Joulun sanoma kertoo, kuinka Jumala syntyi ihmiseksi, pelastajaksem-
me, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Yhä harvempi lapsi tänä päi-
vänä kuitenkaan edes tietää, miksi joulua vietetään ja mihin Jeesusta 
tarvitaan. Kun syyskuussa opetin yhdelle lapsiporukalle Jeesuksen syn-
tymästä ja siihen liittyen puhuimme paimenista, enkeleistä ja itämaan 
tietäjistä, eipä heille niistä joulu tullut mieleenkään. Vieraaksi on käy-
nyt perusasiatkin. Kuinka paljon tänä aikana lasten maailmaan tarvi-
taan niitä ”paimenia”, jotka ovat itse kiiruhtaneet kohtaamaan pelasta-
jansa ja jotka kertovat lapsillekin, mitä heille on Jeesuksesta kerrottu, 
”itämaan viisaita”, jotka antavat lahjansa Jumalan käyttöön palvele-
maan Jumalan suunnitelmia, ”tähtiä”, jotka näyttävät tien pelastajan 
luokse, ”enkeleitä”, jotka kertovat ilosanomaa ja ylistävät Jumalan kun-
niaa, ”Marioita”, jotka kantavat valoa maailmaan. 

Siitä, mitä tapahtui ”niinä päivinä,” siis menneinä päivinä, ihmisten pe-
lastumiseksi, voit lukea Raamatusta tai vaikka tästä kirjeestä. Mutta mi-
tä voimme kertoa siitä, mitä tapahtuu tänä päivänä? Onneksi Jeesus ei 
jäänyt vain seimeen ja muistoihimme, vaan Hän elää ja toimii tänään-
kin, ihan yhtälailla kuin kaikkina menneinä aikoina. Voimme kertoa, et-
tä tänäänkin tapahtuu! Saamme opettaa lapsille Jumalan sanaa, jot-
ta he turvautuisivat Jumalaan ja kertoisivat Jeesuksesta eteenpäinkin, 
että ilosanoma Jeesuksesta kulkisi sukupolvelta toiselle aina Jeesuk-
sen paluuseen asti! Kiitos, että olet jälleen kuluneen vuoden ajan ru-
kouksin, taloudellisesti ja käytännöntöin ollut kanssani viemässä lap-
sia löytöretkelle Raamatun maailmaan.Vaikka usein en sitä omin silmin 

PSALMI 78:1-8
Asafin virsi. Kuuntele, kan-

sani, mitä opetan, tarkatkaa 
sanojani, te kaikki. Minä ai-
on esittää viisaiden miettei-
tä, tuon julki menneisyyden 
arvoituksia,  vanhoja asioita, 
joista olemme kuulleet, jois-
ta isämme ovat meille ker-

toneet. Me emme salaa niitä 
lapsiltamme vaan kerromme 

tulevillekin polville Herran voi-
masta, Herran teoista, ihmeis-

tä, joita hän on tehnyt. Hän 
sääti Jaakobille säädöksensä, 
hän antoi Israelille lakinsa ja 
käski meidän isiämme opet-
tamaan ne lapsilleen, jotta 

tulevakin polvi ne tuntisi, jot-
ta vastedes syntyvätkin ne 

oppisivat ja kertoisivat omil-
le lapsilleen. Jumalaan hei-

dän tulee turvautua, muistaa, 
mitä hän on tehnyt, ja nou-
dattaa hänen käskyjään, jot-
ta eivät olisi kuin isänsä, nuo 
tottelemattomat ja uppinis-
kaiset, jotka häilyivät sinne 
tänne eivätkä pysyneet us-

kollisina Jumalalle.

näe, uskon, että tänäkin päi-
vänä tapahtuu ihmeitä. Ihmei-
tä, joita yksin Jeesus tekee las-
ten sydämissä Sanansa kautta 
- pelastaen ja vahvistaen, anta-
en elämän, joka jatkuu ikuisesti  
Taivaassa. 

Sinua siunaten 
ja sinusta kiittäen, 
Marika Huusko
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Kuulumisia: Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme 
KULUNEEN SYKSYN ELÄMÄÄ: Tänä syksynä olen iloinnut, että olen voinut pitkälti keskittyä lapsityö-
hön eikä ole enää ollut ylenpalttisesti kiinteistöhuoltoa, niin kuin tähän asti. Kylläpä puuhaa varsinai-
sessa lapsityössäkin riittää raamattuopetuksia ja ruokaa valmistellessa ja tarjoillessa ja lasten kanssa 
ollessa. Lapsia on ollut koolla joka viikko eri-ikäryhmissä ke-, to- ja pe-iltaisin. Kaksi poppoota on ol-
lut yökyläilemässäkin ja isoimpien yökyläily on nyt joulukuun alussa. Uutena aloittelin myös kerran 
kuussa koko perheen päiviä, jonne on tervetulleita kaikenikäiset vauvasta vaariin. Iloitsen siitä, että 
toimintamme lasten ja perheiden parissa on löytänyt selkeän ja kotoisen muodon rakentuessaan yh-
dessä syömisen, raamattuopetuksen ja rukouksen sekä kotoisan yhdessäolon ympärille niin lasten 
kuin kaikenikäisten kanssa. Kiitollinen olen siitäkin, kun lapset tuntuvat olevan kuin kotonaan ja ko-
vasti aina odottavat, milloin pääsee Marikan luo kylään. Samanlaista elämää on suunnitelmissa jatkaa 
myös ensi vuonna, jos Herra suo. Infot kevätkauden toiminnasta voit lukea sivulta 7. 

JOULUN AIKAA: Joulun ajalle on luvassa ennenkokematon jouluvaellus teemalla "Mahtavinta joulu-
lahjaa etsimässä."  Olen laittanut ullakkovaelluksen jouluasuun, joten kannattaa ehdottomasti varata 
aika ja tulla paikalle! Nyt myös aikuisten on mahdollista tulla meille kylään. Nimittäin viikonloppuna 
17.-19.12. olet tevetullut joulupuurolle, kahvittelemaan, laulamaan joululauluja ja samalla reissulla 
vaikka ullakolle jouluvaelluksellekin. Luepa lisäinfot joulunajan elämästä viimeiseltä sivulta.

UUTTA: Äänikertomukset: Olen tänä syksynä kokeillut tehdä raamattuopetuksia äänikertomuksina. 
Kuusi ensimmäistä olen julkaissut netissä ja viisi seuraavaa on työn alla. Niitä voi kuunnella tosion.fi-
sivun kautta, mutta kunhan saan tehtyä lisää ohjelmia, aion tarjota niitä myös joillekin radiokanaville.  

KOULUTUSPÄIVÄT meillä ja muualla: Pidemmät Raamatun opettaminen lapsille -kurssit on nyt ol-
lut tauolla. Sen sijaan olemme suunnitelleet ja testanneet yhden päivän mittaisia koulutuksia, joihin 
on ehkä helpompi tulla mukaan. Koulutuspäivä on tarkoitettu, jokaiselle joka haluaa kertoa lapsille 
Jeesuksesta ja opettaa heille Raamattua. Päivän sisältää rohkaisua Raamatusta, idean evankeliumin 
kertomiseen ja lasten tavoittamiseen sekä välineitä raamatunkertomuksen opettamiseen. Mukaan 
saa myös materiaalia, joiden avulla voi laittaa oppimansa käytäntöön saman tien. Koulutuspäivistä 
muodostuu ajan saatossa 15 päivän kokonaisuus. Osallistua voi yhteen, useampaan tai vaikka kaik-
kiin päiviin sen mukaan, kun niitä järjestetään. Kevään koulutuspäivä ajankohdat löydät sivulta 7. Täl-
laisia yhden päivän koulutuksia voin tulla pitämään myös teidän paikkakunnallenne, kunhan löydäm-
me vain yhteisen, sopivan, ajankohdan. Joten olepa yhteyksissä, jos kiinnostaa.

HISTORIAN HAVINAA: Elokuulla sain sydämelleni halun tallentaa videolle jotain kotimme päihde-
työn aikaisen elämän sykettä ja muistoja, jotta ne voisivat olla rohkaisuksi meille tähän hetkeen sekä 
kertomassa tulevillekin polville Jumalan ihmeellisistä teoista kodissamme ja kotimme kautta. Myön-
nän, että tämän asian kanssa olin jo aika lailla myöhässä, sillä muistot olisi pitänyt koota jo useampi 
vuosi sitten. Ikä ja sairaudet painavat jo monia heistä, jotka tämän kodin vaiheita ovat läpi eläneet ja 
osa on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteenkin. Näillä viimeisillä hetkillä kuitenkin sain videolle ihan muka-
vasti muistoja. Olen onnellinen ja kiitollinen, että kävin Reino ja Ilmi Valkaman luona Porissa kylässä 
elokuussa. Ikuisesti jäi mieleeni se sydämen palo evankeliumin julistamiseen, mikä Reinolla oli sairas-
vuoteellakin. Sain nauttia ehtoollisenkin heidän kanssaan hoitopaikassa, jossa Reino silloin oli. Sain 
tehdä toisenkin reissun heidän luokse, jolloin sain videolle heidän muistojaan. Nämä jäivätkin viimei-
siksi kohtaamisiksi Reinon kanssa tässä ajassa, kun hän sitten lokakuun alkupuolella sai taivaskutsun. 

Tämä videointi projektini on nyt seissyt paikallaan pidemmän aikaa, koska hän, joka suurimman osa 
videoista kuvasi, ei ole muilta kiireiltään ennättänyt minulle kuvattuja videoita laittaa. Kunhan saan 
videot itselleni, yritän niistä ahkeroida vielä jonkunlaisen koosteenkin kotimme elämästä 1970-lu-
vulta aina tähän päivään asti. Aineistoa minulla on jo aika paljon, mutta jos sinulla on mielessä joku 
mukava, pieni, muisto, jonka haluaisit menneiltä ajoilta videolle kertoa, otapa itse video vaikka puhe-
limellasi ja lähetä minulle. Katson sitten mitä pystyn julkaisemaan. Ja hei, jos olet kiinnostunut saa-
maan ajallaan linkin, mistä videoita voi sitten katsoa, ilmoitapa siitä minulle.  - Marika -
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Reino Valkaman 
(17.2.1931-12.10.2021) 

muistolle
Vuonna 1975 Jorma Huusko tutustui satakunta-
laiseen Reino Valkamaan Myllykummussa. Yh-
teistyö Reinon kanssa alkoi nopeasti, pian hän 
alkoikin käydä seuroja pitämässä Savossa. Myös 
päihdetyö oli Reinolle tuttua, toimihan hän Suo-
men jengi- ja katulähetys ry:n hallituksessa. Oma-
kohtaista kokemustakin päihteistä riitti, ensim-
mäisen kerran Reino oli sammunut alkoholin 
vaikutuksesta, kun oli vasta kymmenvuotias. Rei-
no haki viinasta iloa ja turvaa vastapainoksi ko-
valle arjelle; olihan maatilan työt langenneet pal-
jolti hänelle isän jouduttua rintamalle. Reinon 
elämä muuttui kuitenkin pysyvästi vuonna 1957, 
kun hän sai tulla uskoon. 

Lehtomäen kodin synnyssä ja alkuvaiheissa Rei-
no Valkama oli merkittävässä roolissa. Hän opasti 
nuorempia kodin perustamiseen liittyvissä asiois-
sa ja toimi muutenkin isähahmona nuoremmille. 
Hän oli osa-aikaisena työntekijänä 1980–1993 ja 
hänen panoksensa on ollut kokonaisuudessaan 
merkittävä Lehtomäen kodille.

Lapsuuteni seuraleikeissä puhujana oli lähes 
poikkeuksetta evankelista Reino Valkama. Se ei 
ollut mikään ihme, Reino kiersi aktiivisesti seu-
ramatkoilla 80-luvulla, jolloin lapsuuttani vietin. 
Monissa Reinon seuroissa sain itsekin olla mu-
kana. Joskus sain Reinon Bemarin kyydissä tulla 
seuroista kotiinkin, se oli iso juttu nuorelle pojal-
le. Reino oli vahva julistaja ja tinkimätön evanke-
lista. Kun Reino vieraili Savossa, oli hänen evan-
kelioitavaksi jätetty ”vaikeat tapaukset”. Ne, joille 
muut eivät rohjenneet tai osanneet kertoa Jee-
suksesta. Reino oli itse noussut syvistä alhoista 
ja itsemurhan partaalta ja hänelle oli annettu ih-
meellinen taito kohdata ihmisiä. Evankeliointi oli 
hänelle luontevaa, se oli hänelle elämäntapa ja 
tehtävä. 

Reinon käynneillä Lehtomäessä oli lähes aina 
myös taloutta elvyttävä vaikutus. Hänen julistuk-
sensa seurauksena ihmiset uhrasivat ja eräänty-
neet laskut saatiin maksettua. Mitään kolehti-
saarnoja Reinon puheet eivät kuitenkaan olleet, 
Jeesus oli hänen puheidensa keskiössä. Tosin ker-
ran Reinon kerrotaan rukoilleen Psalmia 50 mu-

kaillen: ”Herra myy yksi mullikka tuhansien vuor-
ten karjastasi ja helpota Lehtomäen väen elämää.”

Reino sai rukouksessa ihmeellisiä näkyjä, kerran-
kin hän Lehtomäessä kesken rukouksen kyseli, 
kenellehän hääkellot mahtavat nyt soida. Seuraa-
vana päivänä saatiin kuulla, että Rautavaaralla us-
kon veli oli samaan aikaan saanut taivaskutsun. 
Tai kerran kun eräs nilsiäläinen mies pyysi rukoile-
maan vaimonsa puolesta, joka ei ollut uskossa ja 
suhtautui miehen uskoon kriittisesti, niin Reinol-
le näytettiin rukouksessa kello, joka oli minuuttia 
vaille kaksitoista. Tämä oli kaikilla muistissa, kun 
seuraavana tuomiosunnuntaina tuo vaimo me-
nehtyi sairaskohtaukseen. 

Reinon ja Lehtomäen väen välille syntyi välirikko 
90-luvulla. Välejä yritettiin puolin ja toisin korja-
ta välimiehen avustuksella, mutta ennalleen ne 
eivät palanneet pitkään aikaan. Arvoitukseksi it-
selle jäi, miksi näin tapahtui ja miksi se sallittiin. 
Ehkä kerran saamme olla viisaampia tämän asian 
suhteen. Lohdullista kuitenkin on, että yhteyttä 
oli jälleen saatu rakennettua viimeisten vuosien 
aikana ja asioita sovittua.
 
Vanhuutensa Reino vietti monien sairauksien kes-
kellä. Usko ei kuitenkaan horjunut, päinvastoin. 
Muutamia vuosia sitten Reino piti puheen etäyh-
teydellä Lehtomäen Hetekankantojuhlassa. Pu-
heesta välittyi kuva miehestä, joka eli Herraa lä-
hellä. 

Reinon lähtö oli siunattu. Läheisten ja sairaanhoi-
tajien keskellä Reino vietti viimeiset hetkensä ko-
tonaan. Kun hengitys oli käynyt huonommaksi, 
oli Ilmi-puoliso sanonut, että siunataan Reino. Ja 
kun Herran siunaus oli päättynyt aameneen, oli 
Reino henkäissyt viimeisen kerran. Hääkellot pää-
sivät soimaan Reinon kunniaksi. Siunattu olkoon 
Reinon muisto!
   - Ari Huusko
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Lehtomäessä paljon palvelleen 
Vesa Timosen muistolle
Seurasin jo lapsena Vesa Timosen työskentelyä Leh-
tomäen kodilla erilaisissa remonteissa. Vesa oli tot-
tunut tekemään työnsä reippaasti ja tarkasti. Vuon-
na 1994, kun olin kymmenvuotias, rakennettiin 
Lehtomäessä laajennusta juhlasalin läheisyyteen, 
johon tuli uudet wc- ja saunatilat. Vesa oli ammatti-
timpuri ja hänellä oli pitkä kokemus monenlaisista 
rakennusprojekteista, kuitenkin minäkin kelpaisin 
hänelle pyöräkuormaajan kuljettajaksi. Tarvittiin 
mm. lautoja sokkelimuotteihin. Vesaa hymyilyt-
ti, kun en meinannut yltää kuormaajan polkimille, 
mutta ajelin pihan perältä lautataapelista vajaasär-
mä nelosen ja vitosen lautaa sen mukaan, mitä oh-
jeita hän antoi. Onneksi pyöräkuormaaja totteli ja 
pysähtyi aina ennen sokkelimuotin reunaa, mutta 
kyllä se jännitti. Olisihan "trukkipiikit" tehneet pa-
haa jälkeä osuessaan muotin reunaan. Taisin olla ai-
ka "pollea" kun sain toimia kuljettajana.

”Pienet rakentajat me, tiilen tiileen liitämme, 
temppeliksi, jota maailma ei nää. Jeesus kun on 
kanssamme, joka päivä nousee se, kaikki Isän 
lapset yhdistää.”
Vesan isällinen, lempeä ja hyväntahtoinen suhtau-
tuminen jätti siunaavan vaikutuksen nuoren po-
jan elämään. Olin myöhemmin hänen opissaan 
monenlaisissa projekteissa niin Lehtomäessä kuin 
muuallakin. Vesa oli esimerkki miehestä, joka nöy-
rästi palveli lahjoillaan Taivaan Isän valtakunnassa. 
Oli vähän puhetta ja paljon tekoja. Jeesus oli tul-
lut hänelle rakkaaksi, Jeesuksesta Hän puhui pal-
jon, kuin myös Raamatun eri aiheista muutenkin. 
Hänellä oli usein huoli niistä, joita hän ei tavannut 
seuroissa tai ylipäänsä missään uskovien yhteydes-
sä. Häntä huolestutti, miten ihmeessä he selviävät.

Hän kantoi vuosikausia rukouksin mm. niitä kadun 
miehiä, joita hän Lehtomäessä kohtasi. Häntä aina 
kiinnosti, miten heillä tänään menee. Monet kaverit 
palautuivat siten itsellekin mieleen, kun Vesa vielä 
viimeisinä vuosinaan kyseli heistä.

Hän kertoi myös omista voimakkaistakin taisteluis-
ta, miten vihollinen häntä näillä palvelumatkoillaan 
kiusasi ja joskus yritti saada kesken matkan käänty-
mään takaisin kotia Nurmekseen. Kuitenkin hän ai-
na tuli ja työ alkoi viimeistään seitsemältä aamuisin. 
Enkä voi jättää mainitsematta, että ruuista manna-
puuro oli hänen ykkösherkkunsa kautta aikojen.

Miten sinä jaksat?

Kymmenkunta vuotta sitten, hänen viimeisillä pal-
veluretkillänsä Lehtomäessä, heräsin useita kerto-
ja hänen avukseen aamulla aikaisin. Toisten vielä 
nukkuessa aamulla, kuulin Vesan laulavan suuri ilo 
kasvoillaan; "Kirkas aamu pian koittaa, jälkeen ai-
kojen yön. Päivä varjot jo voittaa; kautta Golgatan 
työn. Huomenkellojen soiton, kaiku sielussa soi, 
meille kertoen; voiton, Jeesus matkaamme toi!" 
Perjantain viimeiset sanat kotia lähtiessä oli miltei 
poikkeuksetta hyvin yksiselitteisesti: "Minä lähen 
Liisan luo."

Kun sitten olin itsekin lähtenyt Lehtomäestä ja elin 
oman tähänastisen elämäni raskainta aikaa, Vesa 
soitti minulle: ”Miten sinä Anssi jaksat?" Hän oli ko-
kenut, että nyt on soitettava Anssille. Tuo puhelu 
todella rohkaisi, enkä kyyneleiltä välttynyt.

Kirkas aamu on nyt koittanut Vesalle ja hän lähti 
samalla myös Liisan luo. Vesan esittämä kysymys: 
”miten sinä jaksat?” kuuluu tänään jokaiselle ystä-
väkirjeen lukijalle. Tai: ”oletko päässyt uskovien yh-
teyteen?” 

Olen kuullut ehkä hiukan lapselliseltakin kuulosta-
van opetuksen siitä, miten Raamatussa on lukuisia 
kohtia, joissa Jeesuksen kerrotaan seisovan "hei-
dän keskellänsä." Jos siis haluat olla Jeesusta lähim-
pänä, mene sinne keskimmäiseen penkkiin seu-
rakunnassa. Epäonnistuneena kiusaus jäädä pois 
uskovien yhteydestä voi tulla suureksi. Juuri tuol-
loin on tärkeä Jeesuksen veren turvissa astella sin-
ne keskimmäiseen penkkiin. Koska Jeesus on itse 
aina siellä, missä hänen nimessään ollaan koolla, 
Hän ei jätä lapsiaan milloinkaan ilman elämän eväi-
tä. Ollaan mekin rohkaisemassa toinen toistamme 
elämään Jeesuksen yhteydessä, Hän on voittanut 
kaiken pahan vallan, pian juhlimme mekin.

Anssi Huusko
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Jussi ei tehnyt suurta numeroa itsestään ja teke-
misistään, mutta suunta, näky ja tehtävä olivat 
selviä. Kaikki alkoi näystä. Joitakin aikoja aikei-
semmin Jussi ja Raili saivat tulla uskoon ja alkoi-
vat kulkea raamattupiirissä ja seuroissa. Eräässä 
tilaisuudessa he molemmat näkivät saman näyn: 
Polvihousuinen pikkupoika istui liian korkealla 
penkillä ja jalat vispasivat ilmassa ja lujaa. Siitä 
se alkoi, mutkien kautta. Aluksi oli yritys partio-
toimintaan, mutta Jussin loppuhartaudet saivat 
aikaan rankkaa arvostelua, ja Jussi luovutti.

Sitten löysimme toisemme ja aloimme pitää lei-
rejä, leirejä ja leirejä. Polvihousuisia poikia riitti 
ja tyttöjäkin. Jussi ei koskaan ylpeillyt näyillään, 
joita hän sai yhteisessä rukouksessa. Tässä pari 
esimerkkiä:

Jälleen kerran olimme suunnittelemassa leiriä. 
Rukoilimme viisautta suunnitelmiin. Jussi näki 
rukouksessa näyn: Suuri valkoinen kermakakku, 
mutta se oli halkaistu ja sisällys näkyi selvästi. 
Kakussa oli monta kerrosta: ruskeaa ruisleipää ja 
valkoista kermavaahtoa vuorotellen. Siis Jumalan 
Sanaa ja hauskan pitoa. Sellainen pitää leiriohjel-
man olla.

Leiritoiminta laajeni. Rukoilimme viisautta, minne 
mennä ja minne ei. Jussi näki näyn. Se oli kartta, 
jossa oli pieniä liekkejä. Kartta näytti ”rajat”. Viesti 
oli meille selvä. 

Leirien aika loppui, ja tilalle tulivat säännölliset 
lasten- ja nuortenillat. Jussi vastasi nuorten ope-
tuksesta ja minä lasten. Musiikki raikui. Raamat-
tuopetuksia pidettiin. Hauskanpitoakin riitti yllin 
kyllin. Tosin me aloimme olla jo vanhoja ukkoja, 
mutta lapset ja nuoret eivät olleet siitä moksis-
kaan. Kai he näkivät, että välitimme heistä.

Jussi panosti kaikki voimansa ja taitonsa, koko elä-
mänsä siihen, että lapset ja nuoret saisivat kuulla 
Jumalan kutsun ja näkisivät sielunsa silmillä Tai-
vastien. Hänen varsinainen leipätyönsä oli olla 
maanviljelijä ja hoitaa porsassikalaa. Monet kerrat 
Jussin vaimo Raili otti vastuun sikalasta ja Jussi 
pystyi lähtemään lasten ja nuorten hommiin. 

Jussi suhtautui aina hyvin vaatimattomasti te-
kemisiinsä. Sanotaanko, että meidän oli pakko 
panna leiviskämme käyttöön: Opettaa sanaa, mu-
sisoida, keksiä karmavaahtohassuttelua. Jussin 
hautajaisissa monella hänen sukulaisellaan lok-
sahti suu auki, kun he kuulivat esim. sen, että Jussi 
kirjoitti ja ohjasi monta näytelmää. Yksikin nuori 
sanoi vähän Raamatun sanastoa lainaten, että oli 
saanut kasvaa Jussin jalkojen juuressa.

Rakkaus Jeesukseen, lapsiin ja nuoriin antoi Jus-
sin elämälle suunnan viimeiseen hengenvetoon 
asti. Viimeinen hengenveto täällä maan päällä tuli 
yllättäen, keskellä yötä. Saattoi olla, että Jussi siir-
tyi kesken unen iankaikkisuuden puolelle, Juma-
lan luokse Taivaaseen. 

Aina, kun erottiin, Jussilla oli tapana sanoa: ”Älkää 
muistelko pahalla.”

Jussi eli Juha Härkönen oli myös Lehtomäen ko-
din ystävä, talkoolainen ja kurssilainen. 

Tällaisia ystäviä Lehtomäen koti ja lapset ympäri 
maailmaa tarvitsevat. Kiitos Herralle, että olet mu-
kana!

Pekka Siitonen

Jussi, 
lasten ja nuorten

ystävä
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Koko perheen lauantait 1 krt/kk
kuukauden viimeinen lauantai 

29.1.•26.2.•26.3.•30.4.•28.5. klo 12-15
aluksi ruokailu, lopuksi herkkuhetki 

 Ilmoittaudu etukäteen! 

Lastenillat keskiviikkoisin 
klo 17.00-19.30. 

paikalle voi saapua klo 17.30 asti 
- illan aluksi ruokailu -
eka ilta 12.1. • viimeinen 27.4. 

• iltaa ei talvilomalla 9.3. eikä pääsiäisviikolla 13.4.

yökyläily la-su 12.-13.2.
• aloitus la klo 11.30. päätös su klo 14 

• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan max 15

junnuillat torstaisin 
klo 17.00-19.30 

paikalle voi saapua klo 17.30 asti 
- illan aluksi ruokailu -
eka ilta 13.1. • viimeinen 28.4. 

• iltaa ei talvilomalla 10.3. eikä kiirastorstaina 14.4.

yökyläily la-su 19.-20.2.
• aloitus la klo 11.30. päätös su klo 14

 • Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan max 15

Lehtomäen kodilla Tapahtuu:

Kevät 2022, jos Herra suo

Varkki-illat perjantaisin
klo 17.00-20.00.

paikalle voi saapua klo 17.30 asti 
- illan aluksi ruokailu -
eka ilta 14.1. • viimeinen 29.4. 

• iltaa ei talvilomalla 11.3. eikä pitkäperjantaina 15.4.

yökyläily pe-la 18.-19.3.
• aloitus pe klo 17, päätös la klo 20 

• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan Max 15

Raamattua lapsille -koulutuspäivä
Teemalla: Opeta lapselle...
la 5.2. ... Koko evankeliumi

la 5.3. ... Jumalasta
la 2.4. ... synnistä

Aloitus klo 11.30. ruokailulla, päätös klo 17. 
Kahvia ja teetä tarjolla pitkin päivää.

Jos tulet pidemmästä matkasta, 
meillä on mahdollista myös yöpyä.

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

 Tutustu lisää: www.ilosanomalapsille.net

Kaikille
vauvasta
vaariin

0-2
-LUOKKA-
LAISILLE

3-6
-LUOKKA-
LAISILLE

5-8
-LUOKKA-
LAISILLE

AIKUISILLE

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

 - Ilosanomaa lapsille -
Katsele tai kuuntele 
raamattuopetuksia

Ilmoittautumiset:
0440 271 325
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Tämä on Lehtomäen kodin ystäväkirje, 
joka lähetetään maksutta kaikille 
halukkaille. Voit tilata kirjeen 
sähköpostiisi tai postilaatikkoosi. 
Jos haluat kuulla kuulumisia useammin, 
tilaa Marikan henkilökohtainen 
rukouskirje.

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! -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 ylläpitämi-
seen. Rahankeräyksen hoitaa Lehtomäen koti.

Jos et lue 
kirjettämme 

enää, ilmoitathan 
siitä, ettemme 

lähettele turhaan, 
kiitos!

tule etsimään mahtavinta joululahjaa!

jouluvaellus 
Lehtomäen kodin ullakolla

Lehtomäen koti,  Lehtomäentie 211, Nilsiä

15.-26.12.2021  
Säävaraus: kovalla pakkasella liian kylmä

• Vaellukselle mennään ohjatusti 
pienissä ryhmissä, 

enintään 5 kerrallaan. 

• Vaelluksen kesto noin puoli tuntia,
jonka jälkeen jouluista tarjoilua.

• Pukeuduttava lämpimästi; 
villasukat ehdottomasti jalkaan! 
Vaellukselle ei voi mennä ulkoken-

gissä; saat sisäkengät lainaan. 

• Suunnattu lapsille, mutta sopii 
kaikenikäisille. Pienille lapsille 

voi olla jännittävää, kun kuljetaan 
pimeässä led-kynttilöiden valossa. 

• Vaellus ei sovellu 
liikuntarajoitteisille, sillä se kulkee 

halki sokkeloisen ullakkotilan.

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

Vapaa pääsy!

Joulupuurolle 
ja kahvittelemaan! 

pe 17.12. klo 17-20
la 18.12. klo 12-20

*klo 16 laulamme yhdessä joululauluja 

Su 19.12. klo 12-20
*klo 16 laulamme yhdessä joululauluja 

Terve
tuloa

kylään:
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