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Lehtomäen koti tekee työtä tavoittaakseen 
Suomen lapset kristinuskon sanomalla 

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

"Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista." 

luuk 24:5,6

Siunattua pääsiäistä! ©
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Mikä on suurin kaipauksesi tänään? Kenties maail-
man rauha, oma tai läheisen parantuminen sairau-
desta, työpaikan löytyminen, lasten tai lastenlasten 
pelastuminen, raha-asioiden järjestyminen, ihmis-
suhdekiemuroiden selviäminen, ystävän löytymi-
nen yksinäisyyteen tai Jeesuksen tuleminen hake-
maan omansa Kotiin. 

Jumalan rauha
Omien taisteluitteni ja kipujeni keskellä olen paljon 
miettinyt ja perjantai-iltaisin meillä käyvien nuorten 
kanssa myös pohtinut, Herran siunauksen loppusa-
noja, missä pyydetään Herraa antamaan meille rau-
han. Rauhan, jota kukaan toinen ei voi antaa ja joka 
sisältää kaiken, mitä elämääni tarvitsen. Kaikenkat-
tavan rauhan, minkä ympäröimänä saan olla niin, 
ettei minkään sortin uhat lähesty minua. Se on ih-
meellinen ja yli ymmärryksen käyvä rauha. Sellaisen 
todella tahtoisin saada; ja uskon, että Jeesus sen si-
simpääni voi antaa, vaikka omassa elämässä ja ym-
päröivässä maailmassa on levottomuutta ja ahdis-
tusta. Mikä sitten estää vastaanottamasta rauhaa?

Esteiden ylittämistä
Torstai-illan lapsipoppoon kanssa käsittelimme juu-
ri Israelin kansan saapumista Luvattuun maahan ja 
viimeistä estettä, yliäyräiden tulvivaa Jordan-jokea, 
jota tuntui olevan mahdoton ylittää. Jumalan lupaa-
ma maa, joka tulvi maitoa ja hunajaa, oli aivan lähel-
lä, mutta edessä oli este, joka esti heitä vastaanotta-
masta Jumalan antamaa hyvää heille. Kuitenkin he 
lähtivät liikkeelle, kulkien suoraan kohti pelottavalta 
ja mahdottomalta näyttävää estettä, tietämättä, mi-
tä tuleman pitää. Kun papit, Jumalan ohjeistuksen 
mukaisesti, liitonarkkua kantaen astuivat jokeen, 
Jumala toi kansallensa avun. Joen vedet heidän 
edessään väistyivät. Jumalan rauha saapui tulvivan 
joen tilalle ja koko kansa sai ylittää joen heille avat-
tua kuivaa maata pitkin. He pääsivät uuteen kotiin-
sa, Luvattuun maahan; saivat vastaanottaa Jumalan 
heille lupaaman hyvän. Sen jälkeen joki heidän ta-
kanaan palasi ennalleen. 

“Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa 
Jumalaan ja uskokaa minuun.  Minun Isäni 
kodissa on monta huonetta - enhän minä 

muuten sanoisi, että menen valmistamaan 
teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan 

teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja 
noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla 

siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sin-
ne, minne minä menen.” Tuomas sanoi

hänelle: “Herra, emme me tiedä, minne sinä 
menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus 

vastasi:“Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei 
kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun 

kauttani.” Joh. 14:1-6

Jeesuksen avulla
Psalmi 18:30 sanoo: ”Sinun avullasi minä ryntään 
yli vallien, Jumalani avulla minä hyppään muuri-
en yli.” En tiedä, mitkä sinun elämässäsi ovat ne es-
teet, jotka estävät vastaanottamasta Jumalan tarjo-
amaa hyvää ja hänen rauhaansa, mutta Sana lupaa, 
että Jeesuksen avulla ne esteet ovat ylitettävissä. 
Täytyy kuitenkin lähteä Jumalan lupauksiin luotta-
en eteenpäin, Jeesuksen kanssa, suoraan kohti es-
teitä, ja kun oikea hetki koittaa, Jeesus auttaa ylittä-
mään esteet tai vie niiden läpi tai kenties avaa aivan 
uuden tien eteemme. Hänen rauhansa on voimal-
lisempi kuin yliäyräiden tulvivat joet elämässäm-
me. Pimeimpinä hetkinä on välillä vaikea sitä uskoa 
ja vaikea vastaanottaa, mutta silloinkin saat tyhjin 
ja ahdistunein mielinkin kätesi kohottaa Jeesuksen 
puoleen ja huutaa: ”Herra armahda! Anna apusi ja 
rauhasi minulle.” 

Kotiin pääsy
Kerran koittaa päivä, jolloin Jeesukseen uskovina 
saamme astua Luvatun maan, Taivaan kodin, por-
teista sisään. Siellä on todellinen rauha, mitä kukaan 
eikä mikään voi ikinä rikkoa. Kyyneleet pyyhitään 
pois, kaikki entinen jää taakse ja saat olla Kotona. 
Nimenomaan kotona ja siinä joukossa, mihin todel-
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Kuulumisia: Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme 
KULUNEEN TALVEN ELÄMÄÄ: Koronatartuntojen lisääntyessä las-
ten parissa päädyin alkuvuodesta pitämään jälleen hiljaiselon aikaa. 
Tahtoisin varjella samassa monisairasta, omaishoidettavaa, isääni 
tartunnalta ja itseänikin, omien sairauksieni tähden. Muutaman vii-
kon ajan olen nyt kuitenkin pitänyt lasteniltoja ja ekan yökyläilynkin. 
Olisittepa nähneet ja kuulleet, miten paljon lapsilla oli asiaa ja intoa, 
kun pitkän tauon jälkeen pääsivät jälleen tänne meille! Vaikka lapsi-
porukat ovat pieniä, ovat he uskollisia kävijöitä.

Yökyläilyjä lapset odottavat kovasti. Harmittaa, kun jouduin perumaan yhden yökyläilyn, omien sai-
rastelujeni tähden ja korvaavaan ajankohtaan ei ihan kaikki päässeet mukaan. Jospa nyt vielä suun-
nitelmissa olevat yökyläilyt tälle keväälle voisivat onnistua, vaikka jälleen koronatartunnat tuntuvat 
lisääntyvän. Rukoilethan, johdatusta ja viisautta toiminnan järjestelyihin sekä varjelusta ja terveyttä 
kaikille. Kiitos, kun rukoilet edelleen myös lasten ja heidän perheidensä puolesta.

"Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon-
korjuuseensa." Matt. 9:37,38 Tämä sana pätee lapsityöhönkin. Työtä riittäisi ja mahdollisuudet olisivat 
monenlaiset, mutta kovin on yksinäistä puuhaa. Harmittaa, kun monet mahdollisuudet menevät ohi, 
koska ei ole kaveria kenen kanssa toimia. Säännölliset kuviotkin ovat välillä uhan alla, että pystynkö 
järjestämään. Rukoilethan, että Jumala herättäisi aikuisten sydämissä todellista hätää lasten pelas-
tumisesta ja kutsuisi viemään evankeliumia lapsille. Kuinka monta vuotta olenkaan jo rukoillut, että 
täältä lähiseudulta löytyisi joku, jonka kanssa voisin jakaa yhteisen näyn evankeliumin eteenpäin vie-
misestä ja raamatunopettamisesta lapsille, mutta myös laaja-alaista käytännönelämän todellisuutta 
kotimme työssä. Jonkun, jolla olisi aikaa ja Jumalan kutsu sitoutua työhömme niin, että voisi asioita 
vähän laajemminkin kanssani jakaa. Jostain syystä en ole rukoukseeni vielä vastausta saanut, joten 
kiitos, kun rukoilet kanssani, että Jumala kutsuisi hänen suunnitelmiensa mukaisia ihmisiä raivaa-
maan aikaa elämästään lapsityölle.

 

Ompelupiirin naiset ovat siirtyneet muihinkin tehtäviin, sillä ruoanlaittoa, leipomista ja siivousta  ar-
jenpyörityksessä riittää. 

la kuulut ja mitä varten sinut on luotu. Todelliseen 
kotiin on vain yksi tie, Jeesus, joka itse kuljettaa si-
nut ja minut halki vaivojen ja vaarojen perille asti. 

Nähdäänkö kotona?
Laitatin autoni kylkiin teippaukset, joissa lukee: 
"Nähdäänkö kotona?" Rukouksenani on, että kotim-
me todella voisi olla lapsille koti, jonne voisi maail-
man myrskyjen keskeltä tulla jakamaan elämää tois-
ten kanssa ja ennen kaikkea kuuntelemaan, mitä 

Jumala tahtoo puhua sekä jakamaan rukouksessa 
oman elämän ilot ja surut, pyynnöt ja kiitokset Hä-
nen kanssaan. Voi jospa saisimme kaiken sen kaut-
ta, mitä kodissamme tapahtuu, olla ohjaamassa ja 
rohkaisemassa lapsia kulkemaan Jeesuksen kanssa 
kohti Taivaan kotia. Hän, joka on antanut meille ko-
din tässä ajassa, antaa myös kodin Taivaassa. Joten, 
nähdäänhän kotona?

Marika Huusko
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PAKOLAISIA: Ukrainassa vallitsevan sotatilanteen myötä olen luvannut ottaa meille muutaman äidin 
ja lapsen, jotka pakenevat sotaa. Yksi äiti lapsensa kanssa on jo saapunut. Täällä korvessa palvelujen 
saaminen heille tuo kuitenkin monenlaisia haasteista, joten en tiedä, miten jatkon suhteen tulisi toi-
mia. Rukoilethan johdatusta, mikä paikkamme on tässä pakolaiskuvioissa. Tahdon keskittyä evanke-
liumin julistamiseen Suomen lapsille, se on ykköskutsuni, mutta jos samalla voin näitä sotalapsia aut-
taa, niin tapahtukoon siinäkin Jumalan tahto.

TELEVISIO-OHJELMIA: Suunnitteilla on, että saataisiin kuvattua uusi raamattuopetusohjelmia lapsil-
le. Ne ovat jälleen tarkoitus näyttää ensin TV7:lla ja sen jälkeen laitan ohjelmat näkymään myös You-
Tubessa. Olen hieman uudistanut studioani sekä ohjelman rakennetta, joten luvassa on uudenlaisia 
ohjelmia. Jos Herra suo, kuvaukset ovat toukokuussa. Yritetään purkittaa 12 ohjelmaa. Rukoilethan 
viisautta ja johdatusta ohjelmien sisällön valmisteluun sekä kuvausten toteutukseen. 

PÄÄSIÄISVAELLUS ja VAELLUS HALKI RAAMATUN: Pääsiänen on aivan pian. Sitä silmällä pitäen 
olen valmistellut ullakollemme pääsiäisvaellusta, jonka kautta pääsee sukeltamaan pääsiäisen sano-
man ytimeen. Kurkkaa tarkemmat infot viimeiseltä sivulta ja tule vaellukselle. Muistathan, että jos et 
ole vielä käynyt vaeltamassa täyspitkää vaellusta halki koko Raamatun, niin kannattaa ehdottomas-
ti tulla touko-syyskuun aikana. Vaikka vaellukset on suunnattu lapsille, ne sopivat yhtä hyvin kaiken-
ikäisille. Ainoastaan liikuntarajoitteisille ne eivät sovi, koska ullakkotilamme on todella sokkeloinen ja 
siksi hieman vaikea kuljettava. 

KATSE KESÄÄN: Jos Herra suo... ensi kesänä on luvassa lapsille kesäkerhoja ja yökyläilyjä sekä nuori-
solle mahdollisuus tulla isoseksi pienempien toimintaan; koko perheelle lauantaipäiviä ja juhannus-
aaton illanvietto. Vaellus halki Raamatun on avoinna koko kesän. Jospa myös jonnekin toreille tai ke-
sätapahtumiin järjestyisi mahdollisuus lähteä evankeliumia lapsille jakamaan. Rukoilethan Jumalan 
tahdon tapatumista kaikkeen! Sitäkin, että saisin riittävän määrän apulaisia, jotta suunnitelmat eivät 
jäisi toteutumatta ainakaan vastuunkantajien puutteen takia. 

AUTO:  Autoni sai tässä talvella vähän uutta ilmettä, kuten kuvasta näkyy. 
Veljeni Mikan piirtelemät teippaukset sain laitatettua auton kylkiin. Tämä on 
iso kiitosaihe! Ajellessani erotun varmasti liikenteessä, mutta toivottavasti 
teippaukset herättävät myös mielenkiintoa niin, että monet klikkaisivat net-
tisivuille, löytäisivät sieltä raamattuopetuksiamme ja rohkenisivat myös tulla 
mukaan toimintaamme.  Rukoilethan varjelusta matkoille ja että jokainen ki-
lometri saisi palvella Jeesuksen suunnitelmia.
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Meille ei ole luvattu myrskytöntä elämää, mut-
ta meille on luvattu, että Jeesus, Immanu-
el (=Jumala kanssamme) on myrskyn keskellä 
kanssamme (muk. Juha Vähäsarjan saarnasta 
30.1.22) 

”Jeesus, auta! ” Huudetaanpa kovempaa, että 
Jeesus heräisi: Jeesus, auta! Ja niin me huudet-
tiin! Ja kyllähän lapsista ääntä lähti. Tuntui, et-
tä moni lapsi mahdollisesti ensimmäistä kertaa 
sanoi: Jeesus, auta! Flanellokuvien Jeesus herä-
si unestaan ja auttoi myrskyssä. Ja niin tuli aivan 
tyyntä (Matt. 8). Näin tehtiin päiväkotien lasten 
kanssa, kun työni puolesta sain olla pitämässä 
siellä raamattuhetkiä. 

Olimme perheen ja suvun kanssa eläneet edel-
lisenä talvena oman ”myrskymme” auto-onnet-
tomuuden shokissa. Jokainen meistä tiesi, että 
ainoana lohtuna oli se, että sai huutaa: Jeesus, 
auta! Välillä huutaen kovempaa ja välillä hiljaa 
nyyhkyttäen. Muuta rukousta ei ollut. 

Jeesus on meidän esikuvamme myös ihmisenä 
elämisessä. Eikös näin ole? Vaikkakin toisaalta 
se on sula mahdottomuus, koska Hän ainoana 
ihmisenä eli synnittömän elämän. Mutta olen 
miettinyt, miten Jeesus saattoi nukkua venees-
sä, myrskyn raivotessa ympärillä? Siinä olisi mi-
nulle hyvä esimerkki luottamuksesta ja tyyney-
destä? Kristityn pääasiallinen tuntomerkkihän 
on luottamus Herraan, joka ainoassa tilantees-
sa ja siinä saamme muistaa opetuslapsia, jot-
ka pyysivät Jeesusta auttamaan ja pelastamaan 
heidät myrskyn raivotessa. Mutta saan myös 
muistaa oman myrskyni keskellä levollista, rau-

Tyyntä

hallista, hätäilemätöntä Jeesusta, joka nukkui 
luottaen Isäänsä, joka tyynnyttäisi myrskyn ajal-
laan (jos ei opetuslapset olisi herättäneet hän-
tä hyviltä unilta :). Rakkaalla isälläni oli usein ta-
pana sanoa: elekee hättäillä! Niinpä - sen kun 
muistais.

Viimeksi, kun kirjoitin Lehtomäen Ystäväkirjee-
seen, taisin laittaa oman esittelytekstin sekä ku-
van, että tiedätte, kuka olen. Nyt liitän tähän 
tällaisen kuvan, joka herätti ihmetystä lapse-
na, kun katsoin sitä kotimme kuva-albumista. 
Jos joku tietää tästä jotain, niin olisi kiva kuulla. 
Minulle on kerrottu, että ”eräs henkilö” kamera 
kädessään oli saanut sisäisen kehoituksen ot-
taa kuva ilmaan, viereiseen pensaaseen. Ja kun 
kuva oli kehitetty, niin kuvaan oli tullut miehen 
parrakkaat kasvot. Onko Vapahtajamme ku-
va, joka näkymättömänä kulkee vierellä, vaikka 
emme häntä omin silmin näe? Onko sinulle tuo 
tuttu kuva? Jos on, niin laittaisitko postia mitä 
tiedät tästä kuvasta: leila.savolainen@evl.fi

Savolaisen Leila
Lehtomäen kodin hallituksen jäsen
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Nähtävää Koettavaa puuhailt
avaa syötävää

Avoinna
touko-syyskuussa!

Huomioi sää;
helteellä on tosi 

kuuma ja ilmojen 
viiletessä ullakkokin 

viilenee.

• Vaellus on "omatoimi-
vaellus"; ohjeet saat 

vaellukselle lähtiessäsi.
 

• Vaellukselle max 5-6  
kerrallaan. Jos on 

isompi poppoo, osa 
lähtee ensin ja loput 
hieman myöhemmin 

perässä.  
 

Varaa vaellusajankoh-
tasi etukäteen!

www.lehtomaenkoti.net 
0440 271 325 

Huomioitavaa:
• Vaellus sopii parhaiten 

kouluikäisille lapsille, 
mutta nähtävää, koetta-
vaa ja puuhailtavaa riit-
tää 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!

Elävä ja todellinen 
Raamattu

- terveisiä vaellukselta 
halki raamatun

Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Raamattu al-
kaa näillä sanoilla. Näin alkaa myös toiminalli-
nen vaellus halki Raamatun, jolla sain käydä vii-
me kesänä Lehtomäen kodilla. Ensiaskeleissa 
sain nähdä Jumalan luomat maapallon, kuun 
ja tähdet. Eteenpäin kulkiessa löytyi paratiisi, 
Nooan arkki, Mooses, mahtava Goljat, seimi, 
pysäyttävä Golgata, toivoa tuova Jeesuksen 
hauta sekä valoisa ikuisuus, josta ei puutu mi-
tään. Ja paljon, paljon muuta Raamatun aika-
järjestyksessä. Vaelluksella oli paljon tehtäviä, 
mitä sai halutessaan tehdä ja lukemista, minkä 
kautta syventyä sisältöön. Tai siellä pystyi ihan 
vain hengähtämään arjen kiireessä.

Tämä korona-ajan hiljaisuudessa ullakkotiloi-
hin syntynyt vaellus on suunnattu opettamaan 
lapsille konkreettisella tavalla Raamattua, mut-
ta se sopii loistavasti aivan kaikille, jotka voivat 
kulkea ullakon sokkeloissa. 

Sain itse myöhemmin toimia vaelluksella myös 
muutaman kerran oppaana ystävilleni. Joka 
kerran olen löytänyt sieltä jotain uutta, niin 
kuin Raamatustakin. Raamatunkertomukset ja 
sanoma ovat tulleet todelliseksi. Parasta on se, 
kuinka voi tulla tyhjin käsin vaeltamaan, mut-
ta pois tullessa on reppu täynnä elämän eväitä. 

Psalmi 119:105 sanoo: ”Sinun sanasi on lamp-
pu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun 
matkallani.” Itse olen saanut kokea, että kun 
Raamatun sana saa tulla eläväksi ja todelliseksi, 
se todella myös lampun lailla ohjaa meitä elä-
mämme vaelluksella eteenpäin, kohti taivasta. 
Siksi on suuri etuoikeus, että meillä on Raamat-
tu, jota lukea, mutta myös tällaisia elämyksel-
lisiä tapoja vaeltaa halki Raamatun ja sukeltaa 
sisälle Sanaan. Tartuhan sinäkin Raamattuun ja 
kuuntele, mitä Jumala puhuu ja millaisia eväitä 
Hän sinun elämääsi antaa. 

Mirjami Hämäläinen
Lehtomäen kodin ystävä
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kesällä 2022, jos Herra suo

Kaikille
vauvasta
vaariin

0-2
-LUOKKA-
LAISILLE

3-6
-LUOKKA-
LAISILLE

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

Ilmoittaudu etukäteen: 0440 271 325

Koko perheen lauantait 1 krt/kk
kuukauden viimeinen lauantai 
28.5.•30.7.•27.8. klo 12-15

- aluksi ruokailu, lopuksi herkkuhetki -

Koko perheen Juhannusaattoilta
pe 24.6. klo 17-20

aluksi makkaraa, salaattia, lettuja yms. 
Lopuksi iltapalaa.

Lasten kesäkerho
tiistaisin ja torstaisin 

7.6. 9.6. 14.6. 16.6. 21.6. 23.6.
klo 11.30-15.00.  

- aluksi ruokailu, lopuksi välipala - 

yökyläily 
1. ti-ke 5.-6.7. 

2. to-pe 14.-15.7.
Valitse jompikumpi ajankohta!

• aloitus klo 11.30. päätös klo 15
• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan max 15

junnujen kesäkerho 
keskiviikkoisin 
8.6. 15.6. 22.6. 

klo 11.30-15.00.  
- aluksi ruokailu, lopuksi välipala - 

yökyläily 
1. to-pe 7.-8.7. 

2. ti-ke 19.-20.7.
Valitse jompikumpi ajankohta!
• aloitus klo 11.30. päätös klo 15 

• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan max 15

Isoskesän startti Ma-Ti 6.-7.6. 
aloitus ma klo 11.30, päätös ti klo 15

isoskesän päätös: to-pe 21.-22.7. 
(aloitus to klo 11.30, päätös pe klo 15

Osallistumalla isoskesän starttiin, 
on mahdollista tulla isoseksi kesän toimintaan; 
6-luokkalaiset 0-2-luokkalaisten kesäkerhoihin 
ja yläkouluikäiset 0-2 sekä 3-6-luokkalaisten 

kesäkerhoihin sekä yökyläilyihin. 

yökyläily
 ti-ke 12.-13.7. 

• aloitus klo ti 11.30. päätös ke klo 15 
• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen 

• Mukaan max 15

6-9 
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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 
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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!

• Vaellukselle mennään 
ohjatusti pienissä ryhmissä, 

enintään 5 kerrallaan. 

• Vaelluksen kesto noin 45 min,
jonka jälkeen pientä tarjoilua.

• Suunnattu lapsille, 
mutta sopii kaikenikäisille. 

• Vaellus ei sovellu liikuntara-
joitteisille, sillä se kulkee halki 

sokkeloisen ullakkotilan.

• Ulkolämpötila vaikuttaa 
ullakon lämpötilaan, pukeu-
du sen mukaisesti. Vaelluksel-
le ei voi mennä ulkokengissä; 

saat sisäkengät lainaan. 

Lehtomäen koti,  Lehtomäentie 211, Nilsiä

10.-18.4.2022  

pääsiäisvaellus 
Lehtomäen kodin ullakolla

Tule etsimään todellista pääsiäisyllätystä!

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