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Lehtomäen koti tekee työtä tavoittaakseen
Suomen lapset kristinuskon sanomalla

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

omat tunteesi sanovat ihan muuta? Jeesus, auta, etOletko sinä etsinyt aarteita? Entä löytänyt? Millaisia tä ne voisivat olla minulle totta joka hetki. Auta mine ovat ja mitä ne sinulle merkitsevät? Kuinka nii- nua näkemään itseni niin kuin sinä minut näet! Kiitä kohtelet? Kevään ja kesän aikana olen pohdiskel- tos, että olen sinulle arvokas aarre.
lut aarreteemaa monelta kantilta. Syksyllä ilmestyvissä uusissa tv-ohjelmissa etsitään Jumalan sanan Kallisarvoisin aarre
aarteita ja Nilsiän iltatoreilla pelasin heinäkuun ai- Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääsekana lasten kanssa aarteenetsintäpelejä. Jaettujen minen on kaikista kallisarvoisin aarre, jonka voit
palkintojen matkassa meni myös viesti todellisista saada. Jumalan lapsena olet todellisessa turvassa.
Sinulla on Isä, joka rakastaa iankaikkisella rakkauaarteista ja miten niitä voi löytää.
della. Hän pitää huolen, ohjaa sinua tässä elämässä ja antaa iankaikkisen elämän Taivaassa, Jumalan
Jumalan sana
Raamattu on todellinen aarrearkku, jonne Jumala luona. Mikä sinulle on kaikista tärkeintä elämässäsi,
on kätkenyt paljon ihmeellisiä, arvokkaita aarteita. mihin turvaat ja mikä ohjaa elämääsi? Se on sinun
Jumalan sanat “ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, aarteesi. Jeesus sanoi: ”Missä on aarteenne, siellä on
kalliimmat kuin kullan paljous.” Psalmi 19:11 Tämän myös sydämenne.” Luuk. 12:34 Onko Jeesus sinun
maailman aarteet ja rikkaudet, tuovat vain hetkelli- aarteesi? Onko sydämesi kiinnittynyt Häneen? Jeesen ilon, mutta Jumalan Sanan aarteet ovat kestäviä sus, kiitos, että sinä olet todellinen aarteeni. Kun mija tuovat todellisen rikkauden, mitä kukaan ei voi si- nulla on sinut, minulla on kaikki, mitä tarvitsen, täsnulta varastaa. Vaikka kaikki muu katoaa, Jumalan sä elämässä ja ikuisesti.

Aarteita etsimässä

sana pysyy. Onko Jumalan sana sinun elämässäsi
sillä paikalla, että se voi tuoda elämääsi todellisen Aarre saviastiassa
rikkauden? Jeesus, kiitos Sanastasi, joka pysyy. Tee Aarteenkantajina olemme heikkoja, helposti rikkiSanasi minulle yhä rakkaammaksi ja tärkeämmäksi, meneviä, saviastioita; monesti niin kolhiintuneita
ja sirpaleiksi särkyneitäkin. Usein joku kohta meistahdon rakentaa elämäni sen varaan.
sä on niin rikkoutunut, että terävällä reunallamme
haavoitamme toisiakin. Tällaisina saamme olla kuiSinä itse olet aarre
Jeesus kertoi kertomuksen, jossa kauppias etsi kau- tenkin Taivaallisen Savenvalajan kädessä. Hän muoniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen hel- vaa meitä tahtonsa mukaisesti; tekee astioita, joita
men, hän myi kaiken, minkä omisti ja osti sen. Jee- Hän voi käyttää. Hän tekee työtään rakkaudellaan
sus itse on tuo kauppias ja sinä olet kallisarvoinen ja totuudellaan, näkee vaivaa ja käyttää aikaa kanshelmi, todellinen aarre, jonka Jeesus haluaa omak- samme. Vain silloin, kun me olemme heikkoja, Hän
seen. Hän on luonut sinut ja siksi sinä olet äärettö- itse saa tilan toimia kauttamme. Joskus on myös aimän arvokas ja rakas. Hän on maksanut sinusta kal- ka olla hyllyllä, hiljaisuuden koulussa, valmistautuliin hinnan, kun hän kärsi ja kuoli puolestasi ristillä. massa tulevaan. Ei aina ole helppo suostua saviasJeesus nousi kuolleista, jotta uskomalla Häneen, si- tian osaan, vaikka se onkin parasta, mitä olla voi.
nä saat osaksesi kaikkein parasta: synnit anteeksi ja Jumalan armosta olen sitä, mitä olen. Ei ole kyse mielämän Jeesuksen kanssa nyt ja ikuisesti taivaassa. nusta, vaan Jeesuksesta ja Hänen voimastaan; HäRaamattu sanoo: ”Sinä olet hänen ilonsa, rakkau- nelle kaikukoon kiitos ja kunnia. Niin kuin Sana sadessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän noo: ”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että
riemuitsee sinusta.” Sef. 3:17 Tuttua tekstiä, mutta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä
onko sanat todellisuutta elämässäsi silloinkin, kun näyttäisi tulevan meistä.” 2. Kor. 4:7
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Jeesus, kiitos, että saan olla heikko saviastia Sinun
kädessäsi. Tee työtäsi, että voisin olla astia sillä paikalla ja siinä tehtävässä, mitä Sinä tahdot. Käytä silloin, kun aikasi on. Pidä pienellä paikalla ja pane lujille, jotta pysyn riippuvaisena Sinusta ja että Sinä
saat tilan toimia minussa. Auta luottamaan kaiken
keskellä Sinuun. Murskaa kovuuteni ja kahleet, jotka sitovat, jotta voit siunata kauttani toisia. Puhdista ja paranna se, mikä rikki on mennyt. Kiitos, että
Sinä, todellinen aarre, asut minussa ja saan olla kantamassa sinua toisten luokse. Kiitos, että Sinun armossasi on minulle kyllin; sillä sinun voimasi tulee
täydelliseksi heikkoudessa. (2. Kor. 12:9)

Kuulumisia:

Aarreystävä

Jotta jaksamme vaeltaa erilaisten taistelujen läpi taivasta kohti, tarvitsemme aarreystäviä. Heitä, jotka jaksavat kulkea rinnalla vaikeinakin aikoina ja uskollisesti rukouksin kantavat ja rohkaisevat
eteenpäin päivästä toiseen. Sinä olet sellainen aarreystävä! Kiitos, kun olet jälleen kulkenut kanssani
palan verran elämää; tukenut elämääni ja palvelutehtävääni rukouksin, taloudellisesti ja kättentöin.
Kiitos uskollisuudestasi! Jeesus vaivannäkösi ja rakkautesi runsaasti palkitkoon!
Sinua siunaten, Marika Huusko

Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme

KESÄN ELÄMÄÄ:

Kesä on pitkälle kulunut ja syksyn
kuviot mielessä liikkuu. Alkukesästä otin lapsia luokseni päiväseltään; pidin alakouluikäisille lapsille kesäkerhoja. Tuttuun tapaan ruokaa, Raamattua, rukousta
ja sen jälkeen muuta mukavaa tekemistä. Ekalla viikolla ilonamme oli myös kahdeksan koiranpentua. Lapsia oli aika vaikea saada lähtemään kotiin, kun olisivat
vaan halunneet koiria hoitaa. :)
Heinäkuulla otin lapsia yökylään, neljässä eri poppoossa. Porukat olivat pieniä, mutta mukava, että muutamia uusiakin lapsia tuli joukkoon mukaan. Saimme
viipyä Raamatun äärellä, toinen toistemme seurassa ja
puuhailla monenmoista niin sisällä kuin ulkona.
Kolme kertaa osallistuimme myös Nilsiän iltatoreille.
Joka kerta oli erilainen aarteenetsintäpeli, jonka kautta
saimme kohdata lapsia. Palkinnon matkassa meni myös
evankeliumia kirjallisessa muodossa ja tietenkin kutsu
toimintaamme sekä tosion.fi-sivulle katsomaan ohjelmiamme. Suunnitelmissa on vielä mennä elokuun lopulla "Taiteiden juhla"-tapahtumaan mukaan myös. Rukoilethan, että tässä muodossa kylvetty sana voisi myös
kantaa hedelmää.
Kesän kuvioihin kuului myös pieni muotoinen juhannusaattoillanvietto, jossa mukana oli kaikenikäisiä.
Heinäkuulla vierailin One Way Missionin perheleirillä
Hauholla. Opetin siellä Raamattua sekä järjestin lasten toimintaa. Elokuulla olen vielä mennossa Ryttylään Kansanlähetyksen järjestämään afgaanien kesäkonfferenssiin opettamaan lapsille Raamattua.
Suljethan rukouksiisi tämän kesän aikana kohdatut
lapset, nuoret ja perheet!
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TELEVISIO-OHJELMIA:

Toukokuun iso operaatio oli uusien
tv-ohjelmien kuvaus. Valmistelut veivät paljon aikaa ja voimia.
Taistelu, jota sisimmässäni kävin, oli kova. Välillä mieleni täytti
ajatus soittaa kuvaajalle, että perutaan koko homma, ei tästä
tule yhtään mitään. Jeesus kuitenkin antoi apunsa kaikkeen
ja poisti turhan häpeän ja pelon, kun varsinaiset kuvaukset
aloitettiin. Yhtenä aamupäivänä kuvaajan kanssa pystyteltiin
kamerat ja valot sekä testailtiin kaikki asetukset kohdilleen.
Toisen päivän aikana kuvattiin 11 raamattuopetusta ja kolmantena päivänä yksi raamattuopetus sekä kaikkien 12 ohjelman aloitus- ja lopetusjuonnot. Huhhuijaa, oli se aikamoinen
urakka. Kiitos ja kunnia yksin Jeesukselle! Hän antoi kaikenkattavan avun niin sisällön kuin tekniikan
suhteen. Ohjelmat ovat tällä hetkellä vielä editointivaiheessa. Jos Herra suo, niin ne alkavat näkymään
TV7:lla ma 24.10. klo 17.55. Jälkikäteen ne löytyvät myös YouTubesta ja tosion.fi-sivulta. Suljethan rukouksiin nämä ohjelmat ja että Jumala johdattaisi juuri ne katsojat, kenelle ohjelmat on tarkoitettu.
Muokkasin ohjelmien rakennetta aikaisempia ohjelmia kevyemmäksi ja helpommaksi valmistella ja
kuvata, että voisimme tehdä ohjelmia enemmän ja tiiviimpään tahtiin, ettei tulisi pitkiä taukoja väliin.
Joten, jos Herra suo, niin seuraavat ohjelmat kuvataan lokakuussa. Nyt elokuun aikana täytyy aloittaa
jo niiden sisältöjen valmistelut. Suljethan rukouksiisi, että saisin sen ymmärryksen ja viisauden mitä
niihin tarvitsen. Kaipaan Pyhä Hengen kosketusta, että se sana, mitä lapsille jaan, saisi koskettaa heidän sydämiään.
Kesän aikaan sain myös viestiä henkilöltä, joka kertoi, että ovat omalla tahollaan suunnitelleet nettisivustoa ja puhelinsovelluksia, joiden kautta välittää raamattuopetuksia lapsille. Vau! He olivat kiinnostuneet yhteistyöstä ja innostuin itsekin tästä yhteydenotosta suuresti. Käyn elokuulla heitä moikkaamassa ja heidän kanssaan pohtimassa, mitä voisimmekaan yhteistyössä tehdä ja miten saada lapsille
materiaalia yhä laajempaan levikkiin. Muistathan rukouksin, että Jumalan tahto ja suunnitelmat tapahtuisivat; avautuisi oikeat ovet ja sulkeutuisi ne, joista ei tule sisään käydä.

KATSE SYKSYYN: Syksyn toimintaa olisi tarkoitus aloitella elokuun lopulla. La 27.8. vietämme Syksyn

Starttipäivää, johon on tervetulleita kaikenikäiset. Sen jälkeen aloittelen viikkotoimintaa kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa. Syyskuussa pidämme ensimmäiset yökyläilyviikonloput. Lapset tulevat
innolla mukaan, kun pääsevät yöksi, joten varasin tulevalle syksylle viikonloppuja niin, että jokainen
ikäryhmä pääsee kahdesti yökylään. Rukoilethan, että saan mukaan myös riittävästi aikuisia vastuunkantajia. Tarkemmat aikataulut voit lukaista sivulta 7.
Olen paljon rukoillut , että voisin löytää ja keskittyä siihen, mikä on olennaista ja panna kaiken muun
pois. Nyt kun katson syksyn kalenteria, se näyttää sen suhteen hyvältä. Jos Herra suo, niin se on täynnä viikottaisia iltoja, joihin kokoontuu Nilsiän lapsia sekä yökyläilyjä, joihin tulee mukaan aina myös
muutamia naapuripaikkakuntien lapsia. Lisäksi tv-ohjelmien kautta tavoitetaan lapsia eripuolilta
Suomea. Kaikissa näissä keskeisenä osana on raamattuopetus. Yksi tehtävä, mutta erilaiset tavat tavoittaa lapsia lähellä ja kaukana. Kaikki tämä tarvitsee paljon rukousta, kiitos, kun muistat rukouksin!
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Raamatussa Johanneksen evankeliumin 9:ssä luvussa kerrotaan Jeesuksen ja sokeana syntyneen
miehen kohtaamisesta. Aivan arkinen kohtaaminen
matkan varrella osoittautuu ennalta määrätyksi ja
siunatuksi tapahtumaksi ja samalla Jeesus opettaa
opetuslapsiaan. Ohi kulkiessaan hän näki miehen,
joka oli ollut syntymästään saakka sokea. Opetuslapset kysyivät: "Rabbi kuka teki syntiä, tämäkö vai
hänen vanhempansa, kun hänen piti sokeana syntymän?" Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eikä
hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee
meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt ; tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä.
Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi
hänelle: Mene ja peseydy Siiloan lammikossa." Niin
hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä.

Kuva: freebibleimages.org / LUMO project

kuka tahtoo olla sokea?

na. Elävää sanaa tarvitaan ja sanan välittäjiä, ettemme sokeutuisi, vaan jokaiselle tulisi mahdollisuus ja
oikeasti tilaisuus, kohdata Jeesus ja tehdä henkilökohtainen valinta hänen suhteensa. Haluatko seurata häntä Vapahtajanasi vai tätä maailmaa ja syntiä? Synti erottaa ihmisen Jumalasta, mutta Jeesus
Jeesus teki Jumalan työn ja paransi miehen, eikä on tullut pelastamaan ihmisen hänen synneistänsä.
miehen tarvinnut kuin uskoa hänen sanansa ja teh- Tie Isän luo on avoin Jeesuksen kautta. Se on se aidä sen mukaan. Mies oli varmaan ihmeissään pala- nut tie.
tessaan lammikolta. Ihmiset hänen ympärillään kyselivät ja ihmettelivät, fariseukset myös. Sokeana Olen monesti kertonut teille Ystävät, miten itse sain
syntynyt kertoi heille, mitä Jeesus hänelle teki ja mi- kohdata Jeesuksen yli 20 vuotta sitten. Hän pelasti
ten hän sai näkönsä. Myöhemmin mies kohtasi Jee- minut päihdeongelmasta ja synneistäni. Päihderiipsuksen uudelleen näkevänä ja Jeesus kysyi häneltä: puvuudesta irti pääsy oli Jumalan ihme. Hän poisti
"Uskotko sinä Jumalan Poikaan? Mies vastasi: "Kuka riippuvuuden ja avasi silmäni näkemään Jumalan
hän on, että minä häneen uskoisin?" Jeesus sanoi todellisuuden. Hän vaan teki niin. Asia, joka olisi mihänelle: "Hän on se, joka puhuu kanssasi." Mies vas- nulle vaikea tai jopa mahdoton, oli Hänelle helppo.
tasi: "Herra, minä uskon" ja kumartaen rukoili hän- Muuta se ei minulta vaatinut kuin rohkeuden ottaa
tä. Jeesus sekä paransi miehen sokeuden, että antoi muutamat askeleet alttarille. Tässäkin minua ystävä
hänelle eväät iankaikkiseen elämään. Jeesus kertoi rohkaisi. Hän teki loput ja paljon muutakin. Samalitse parantuneelle ja meille, olevansa tuo Jumalan la lähti selästä syntisäkki ja yhteys Jumalaan oli aupoika, joka tänäänkin voi sairaita parantaa ja antaa ki. Tie oli avoin. Tie johonkin uuteen, hyvään ja ihapelastavan uskon sekä olevansa tie taivaaseen ja naan. Herra on minua opettanut matkalla. Hän on
siunannut ja varjellut. Hän on luvannut olla omienisän luo.
sa kanssa maailman loppuun saakka. Hän on luFariseukset eivät Jeesusta nähneet Vapahtajana, vannut ja Hän pitää lupauksensa ja siihen saamme
mutta tuon sokeana syntyneen miehen silmät avau- luottaa. Oletko koskaan tutkinut, miten paljon lutuivat. Mies sai nähdä ja tulla tuntemaan Jeesuk- pauksia Jumala Raamatussa antaa? Jumalan lupaus
sen Jumalan Poikana ja Vapahtajana. Hän sai tun- on Jumalan sana ja se pitää.
tea Jeesuksen ylösnousemusvoiman ja rakkauden.
Miten miehen elämä muuttuikaan? Hän sai uuden Mielenkiintoista on ollut elämä Hänen seurassaan.
elämän näkevänä seuraten Jeesusta ja häneen luot- Hän on opettanut arjen asioita ja niiden hoitoa.
taen. Meille nykyajan ihmisille Jeesuksen seuraami- Hän on antanut halun seurata häntä ja oppia tunnen luulisi olevan helppoa, kun meillä on Raamat- temaan hänet paremmin. Raamatun sana avautuu
tu. Kohtaamiset Jeesuksen kanssa jäävät kuitenkin elämän tieksi yhä uudelleen sitä lukiessa ja tutkiesliian vähiin myös nykyaikana. Ihmiset eivät ymmär- sa. Sana myös muuttaa ihmistä, muuttaa sellaiseksi
rä, miten tärkeä asia Jeesuksen seuraaminen on. kuin Jumala on hänet luodessaan tehnyt. Minä aiJeesus torjutaan työpaikan kahvipöydissä ja koto- nakin haluaisin olla sellainen.
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Sokeana syntynyt sanoi: "Herra minä uskon ja
hän kumartaen rukoili häntä."
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Mukava oli myös kuulla, kun vanhin lastenlapsi, Iita 7v, sanoi: "Mukava on mummolaan tulla,
kun täällä on turvallista ja kun mummi ja ukki
uskoo Jeesukseen." Jeesus tahtoo siunata myös
koko perhekuntaamme. Hän on se Hyvä paimen, joka antoi henkensä lampaittensa edestä.
Meidän vanhempien ja isovanhempien tärkeä
tehtävä on kertoa lapsillemme Jeesuksesta. Jeesus on tie, joka taivaasen vie. Hänen kauttaan
meillä on yltäkylläisyys ja elämä.
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Nähtävää Koettava puuhailtav syötäv

Siunattua taivasmatkaa teille Ystävät!
Jari Vartiainen
hallituksen varajäsen

Haluatko kuulla kuulumisia
ja saada rukousaiheita
useammin?
Tämä Lehtomäen kodin ystäväkirje
lähetetään 3 krt/vuosi, mutta Marika
kirjoittaa henkilökohtaisempaa
rukouskirjettä aina Ystäväkirjeiden
ilmestymisen väleissä. Jos haluat saada
sen, ilmoita Marikalle: 0440 271 325
marika@lehtomaenkoti.net

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!

Avoinna
touko-syyskuussa!
Huomioi sää;
helteellä on tosi
kuuma ja ilmojen
viiletessä ullakkokin
viilenee.

Huomioitavaa:
• Vaellus sopii parhaiten
kouluikäisille lapsille,
mutta nähtävää, koettavaa ja puuhailtavaa riittää myös pienemmille
lapsille sekä aikuisille

• Vaellus on "omatoimivaellus"; ohjeet saat
vaellukselle lähtiessäsi.

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

• Vaellukselle max 5-6
kerrallaan. Jos on
isompi poppoo, osa
lähtee ensin ja loput
hieman myöhemmin
perässä.
Varaa vaellusajankohtasi etukäteen!
www.lehtomaenkoti.net
0440 271 325
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• Aikaa vaellukselle
kannattaa varata
1-2 tuntia.
Vapaa pääsy!
Työtämme voit tukea
halutessasi
itse valitsemallasi
summalla.

SYKSYLLÄ 2022, jos Herra suo

3-6 lk

0-2 lk

Koko perhe

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

Syksyn startti
la 27.8.klo 12-15

la 17.12. klo 12-15

- aluksi ruokailu, lopuksi herkkuhetki ilmoittaudu etukäteen!

- aluksi ruokailu, lopuksi herkkuhetki ilmoittaudu etukäteen!

keskiviikkoillat

yökyläilyt

klo 17.00-19.30.

la-su 10.-11.9. ja 5.-6.11.

paikalle voi saapua klo 17.30 asti
- illan aluksi ruokailu Eka ilta 31.8. • ei syyslomalla 19.10.
• viimeinen ilta 14.12.

• aloitus la klo 11.30, päätös su klo 14
• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen
• Mukaan Max 15

torstai-illat

yökyläilyt

klo 17.00-19.30.

paikalle voi saapua klo 17.30 asti
- illan aluksi ruokailu Eka ilta 1.9. • ei syyslomalla 20.10.
• viimeinen ilta 15.12.

perjantai-illat

7-9 lk

Joulujuhla

joka toinen viikko/parittoman viikon pe

klo 17.00-20.00.

paikalle voi saapua klo 17.30 asti
- illan aluksi ruokailu Eka ilta 2.9. • viimeinen ilta 9.12.

Ilmoittaudu etukäteen:

la-su 24.-25.9. ja 19.-20.11.
• aloitus la klo 11.30, päätös su klo 14
• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen
• Mukaan Max 15

yökyläilyt

la-su 8.-9.10. ja 3.-4.12.
• aloitus la klo 11.30, päätös su klo 14
• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen
• Mukaan Max 15

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

Jos et lue
kirjettämme
enää, ilmoitathan
siitä, ettemme
lähettele turhaan,
kiitos!

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

Uudet
raamattuopetusohjelmat
TV7:lla, alkaen
ma 24.10. klo 17.55.
Lisätiedot kanavapaikasta
sekä nettiTV: www.tv7.fi
Ohjelmat katsottavissa
jälkikäteen myös
YouTubessa ja
www.tosion.fi -sivustolla

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 ylläpitämiseen. Rahankeräyksen hoitaa Lehtomäen koti.

