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Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!
Siunattua joulunaikaa sekä 

uutta vuotta 2023!



Odottamisen iloa – ja tuskaa!
Jouluun vahvasti liittyy odottaminen. Odotus tuo il-
moille useimmiten positiivisia asioita ja juhlan tun-
tua jo arkeen. Mitä sinä odotat, kun odotat joulua? 
Ehkä tunnelmaa, yhteyttä perheen kesken, ruokaa, 
lahjoja tai niiden antamista, joululauluja ja erilaisia 
jouluisia tilaisuuksia. Vai kuulutko siihen joukkoon, 
jotka eivät odota joulua tai joulunodotus on kivuli-
asta? Ehkä jouluun liittyy tavalla tai toisella kipeitä 
asioita, joita et tahtosi kohdata. Ehkä koet, ettei jou-
lulla ole sinulle mitään annettavaa. 

Oli niin tai näin, Psalmin kirjoittaja kertoo esimerkil-
lään, ketä meidän tulisi odottaa: ”Sinua, Herra, mi-
nä odotan, sinä vastaat, Herra, minun Jumalani.” Ps. 
38:16 ”Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, 
ja minä panen toivoni hänen sanaansa.” Ps. 130:5 
Odotatko sinä Jeesusta, Taivaasta sinulle annettua 
lahjaa, jonka yhteydessä vain voit kokea todellisen 
joulun – ja joka vain voi tehdä arjestasikin juhlan? 
Panetko toivosi Häneen? Ilman Jeesusta kaikki on 
turhaa, hetken kukoistusta ja pian unhoon jäävää. 
Odotatko Jeesusta, jonka antamat lahjat ovat kes-
täviä? Ne kantavat niin arjessa kuin juhlassa, ilossa 
kuin tuskassa, aina iankaikkisuuteen asti. Jeesuk-
sella on annettavaa minulle ja sinulle aivan henki-
lökohtaisesti, tänäkin jouluna, kun sydämemme on 
valmiina ottamaan vastaan. Jeesus, valmista itse sy-
dämemme vastaanottamaan sinut ja antamasi lah-
jat ja täytä joulunodotuksemme ilolla Sinussa!

Odottamisen kivut
Kokemuksissamme odottamiseen ei aina liity ilo 
ja innostus, vaan toivottomuus. Mietipä vaikka ru-
kouselämääsi. Olet varmaan odottanut jo monia 
vuosia Jeesukselta joitakin rukousvastauksia; apua 
oman ja läheistesi elämän erilaisiin haasteisiin ja 
kipuihin, sekä Hänen tarttumista maamme ja ko-
ko maailman tilanteisiin. Onko odotuksesi innostu-
nutta ja riemullista, arjen juhlistavaa odotusta? Vai 
oletko kenties jo uupunut odottamaan tai menettä-
nyt toivosi, ettei Jeesuksella ole mitään annettavaa? 

Mitään ei tapahdu, vaikka kuinka rukoilet. Asiat me-
nevät vain huonompaan suuntaan joka sektorilla. 
Et näe, et kuule, et tunne Jeesuksen läsnäoloa. Ym-
pärilläsi on vain pimeys ja taivas pysyy mykkänä ja 
suljettuna. Kuin olisit lukittujen ovien takana, mei-
naat tukehtua. Aika tuntuu menevän hukkaan. Jär-
jetöntä ja kivuliasta. Jeesus, miksi et vastaa ja auta? 

Minulle ainakin odottaminen usein on uuvutta-
vaa ja jopa tuskaista. Jäin miettimään, mitä silloin 
odotankaan; omien toiveitteni täyttymystä vai Jee-
susta itseään? Jeesus joutuu näkemään paljon vai-
vaa opettaessaan minua odottamaan; jotta oppisin 
odottamaan ja kaipaamaan ennen kaikkea Häntä 
itseään, joka myös ajallaan ja tavallaan antaa apun-
sa ja vastauksensa ongelmiinikin. Uskon Jeesuksen 
tahtovan auttaa myös näkemään ja ymmärtämään 
Hänen odottamisensa olevan erityistä armon ai-
kaa, todella tärkeää aikaa. Tietyt asiat kun voin op-
pia vain hiljaisuudessa ja suljettujen ovien takana. 
Voisiko Jeesuksen odottaminen olla innostavaa ja 
riemullista aikaa? Kädet syyhyisivät ja sydän pomp-
pisi iloisesta jännityksestä odottaessani Häntä ja 
Hänen tahtonsa ja suunnitelmien tapahtumista 
elämässäni. Sitä todella tahtoisin! Mutta voi onne-
ton, kun vihollinen tekee kaikkensa, nujertaakseen 
ja viedäkseen ilon ja innostuksen. On tuhat ja sata 
asiaa, mihin se kyntensä iskee ja saa mielen masen-
tuneeksi ja epätoivon sisimpääni. Juuri hiljaisuu-
dessa, missä on hyvä Jeesusta odottaa, vihollinen 
käy kimppuun. On käytävä taistelu ennen kuin sie-
luni oikeasti hiljenee odottamaan Jeesusta. Onnek-
si siihen taisteluun saan käydä Voittajan kanssa ja 
voitosta käsin.  

Odottamisen siunaus
Vaikka odottaminen usein on vaikeaa, tuskallista  ja 
taistelurikasta, uskon, että kun opin odottamaan 
hiljaisuudessa Jeesusta, saan parhaan mahdollisen 
lahjan. Hänen siunauksensa on jo kätkettynä odot-
tamassa oikeaa hetkeä, jolloin odotus palkitaan. 
Oikeastaan siinäkin on jo suunnaton siunaus, että 
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Kuulumisia: Kiitos- ja rukousaiheita työstämme
Kuluneen syksyn touhuja:
Syksy on vierähtänyt tuttuun tapaan lasten iltojen ja yökyläilyi-
den merkeissä. Isona projektina oli myös uusien tv-ohjelmien 
valmistelu ja kuvaaminen. Yhden päivän aikana pidin kameroil-
le ja kuvaajalle peräti 15, vajaan 15 minuutin mittaista, raamat-
tuopetusta ja toisena päivänä kuvattiin ohjelmien aloitus- ja 
lopetusjuonnot. En itsekään etukäteen uskonut, että olisi mah-
dollista moisesta selviytyä. Se oli Jumalan ihme, että siitä jäi vie-
lä hyvä mielikin. No, telkkarista voi sit ajallaan katsella, puhuin-
ko puutaheinää vai asiaa.

Kesällä avautui uusi yhteistyökuvio, kun sain kutsun mukaan te-
kemään ohjelmia janoinenkaritsa.fi -sivustolle. Sivusto on aivan 
uusi, avataan 1.12, jos Herra suo. Tulossa on myös mobiilisovel-
lus, jonka voi ladata puhelimeen. Sivustolta löytyy monenlais-
ta ohjelmaa katsottavaksi lapsille. Siellä julkaistaan tekemä-
ni Tosi on!-ohjelmat, mutta myös uutta, erilaista tuotantoakin 
täältä meiltä. Lokakuun alussa, yllättäen ja nopealla tahdilla, 
kuvasimme nimittäin "Mahtavinta joululahjaa etsimässä" - jou-
luohjelmasarjan ullakkovaellukseltani. Se julkaistaan joulukuul-
la. Suunnittteilla ja rukouksissa on myös muita "lyhytohjelmia." 
Katsotaan, miten Jeesus johdattaa!

Oletkos huomannut, että Tosi on!-ohjelmat ovat tämän syksyn 
ajan näkyneet myös One Way TV:llä? Joka su klo 9, antennika-
navalla 30, on One Way:n lasten aamu, jota kannattaa katsella:)

Lokakuun lopulla olin mukana SuperCorner Tahkolla lasten ja 
perheiden "Se löytyi" -tapahtumassa. Mukana oli myös Kuopi-
on Alavan srk:n lapsikuoro, joka jäi luokseni yökylään. 24 lasta ja 
mukana olleet aikuiset vein pienissä ryhmissä sunnuntaiaamun-
vaellukselle ullakolle. Seikkailimme luomisesta ja syntiinlankee-
muksesta jouluun ja Golgatan kautta pääsiäisaamun riemuun. 

Syksyyn on toki kuulunut monenlaiset arkiaskareet, kiinteistö-
huollot ja talveenkin on täytynyt alkaa valmistautua muun mu-
assa polttopuita tehden. Haravointikin sujui mukavan nopsas-
ti, kun harvointikaverit Kouvolasta saapuivat apuun. Korona vei 
minut loka-marraskuun vaihteessa petiin miltei pariksi viikok-
si ja edelleen on hieman toipilas olo. Kiitollinen olen, että van-
hempani varjeltuivat tällaiselta taudilta. 

Jeesus on kärsivällinen ja uskollinen, Hänellä on ai-
kaa odottaa ja rakkaudessaan Hän tekee työtään mi-
nun ja sinun sisimmässä. Siksi rukoilen, että Jeesus 
auta, etten jää katsomaan kipujani, oman sisim-
päni ja maailman pimeyttä, lukittuja, vangitsevia 
ovia. Auta katsomaan sinuun, joka tuot valon pi-

meyteen ja vapauden vangituille, uuden voiman 
ja siunauksesi sinua odottavalle. Täytä joulunai-
kamme ja koko elämämme Sinun odottamisesi 
innostavalla ilolla!

Sinua siunaten, Marika
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Uudet tv-ohjelmat ja jouluvaellus
Viime kirjeessä kerroin uusien tv-ohjelmien lähtevän näkyviin TV7:lla lokakuun lopulla, mutta alamis-
ajankohta siirtyikin kuukaudella. Avaapa siis TV7 maanantaisin klo 17.55. alkaen 21.11. tai katso oh-
jelmat jälkikäteen TV7:n arkistosta tai tosion.fi-sivustolta. Joulujuhlaa emme tänäkään jouluna pidä, 
sen sijaan olen valmistellut uudenlaisen jouluvaelluksen ullakolle täksi jouluksi. Tarkemmat infot löy-
dät takasivulta. 

Tasapainon etsimistä
Toimintasuunnitelma ja talousarviokin on pitänyt ensi vuodelle laatia. Olen kovasti kaivannut sel-
keämpää ymmärrystä, mihin keskittyä työssäni sekä tasapainoa käytännön elämään. Tarvitsen riittä-
västi aikaa ja hiljaisuutta valmistelutyölle, mutta myös aktiviista elämää taloon. Nyt hiljaisuutta ja yk-
sinäistä valmistelutyötä on aivan liikaa suhteessa konkreettiseen elämään. Monien taistelujen kautta 
koen saaneeni selkeyttä asioihin.  

toimintaa koko perheelle ja retkimahdollisuus 
Tähän asti olen pitkälti keskittynyt vain lasten toimintaan, mutta nyt koen, että on aika avata ovet use-
amminkin koko perheelle. Helmikuun alusta alkaen perjantai-iltaisin voi tulla aarteita etsimään koko 
perheenä tai lapset mummin, vaarin, kummin tai jonkun muun aikuisen ystävän kanssa ja nuoret it-
sekseen tai kaveriporukalla. Olen varannut myös pari viikonloppua koko perheen yökyläilyjä varten, 
joihin voi tulla pidemmästäkin matkasta. Nämä illat ja yökyläilyviikonloput toteutetaan osallistujien 
kanssa yhdessä, joten pienet hommat kuuluvat sitten kuvioon:) Lue aikatauluinfot sivulta 7. Keväällä 
ja kesäaikaan on myös mahdollista tulla lapsiporukan (max 20 henkeä) kanssa päivä- tai yönyliretkelle 
luokseni. Tarkemmat infot retkipaketeista kertoilen kevättalvella. 

Raamatun aarteiden etsintää
Työni ytimen voisin tiivistää nyt näin: "Raamatun aarteiden etsintä - hal-
ki Raamatun." Siihen tahdon keskittyä eri tavoin. Lasten illoissa ja yöky-
läilyissä käymme raamatunkertomuksia läpi halki Raamatun, pienempi-
en kanssa Uutta testamenttia ja isompien kanssa Vanhaa testamenttia. 
Joka kerta löydämme yhden aarteen, raamatunlauseen, sovellettavak-
si elämään. Ne samat raamattuopetukset valmistelen ja muokkailen 
TV-ohjelmiksi, joita voi sitten kuka tahansa, missä tahansa netin kaut-
ta katsella ja löytää aarteita elämäänsä. Lisäksi olen rakentanut ullakolle 
"vaelluksen halki Raamatun" ja pikkuhiljaa muokannut erilaisia vaellusversioita, joiden kautta retkelle 
tulevat pääsevät elämyksellisesti vaeltamaan halki Raamatun. Nyt olen saanut sydämelleni myös ra-
kennella tänne kotiini toiminnallisen Raamatun aarteiden etsinnän, jossa mukavan "aarteen etsintä 
-pelin" kautta löydetään Jumalan sanan aarteita. Hmm. Katsotaanpa, mitä saankaan aikaiseksi. Ensi 
vuonna pääset testaamaan, jos Herra suo! :) Rukoilethan, että kotimme voisi tulla tunnetuksi lasten 
ja perheiden Raamattukotina, johon tullaan lyhyemmäksi tai pitemmäksi retkeksi etsimään Jumalan 
sanan aarteita elämään.

hiljainen tammikuu
Nyt mennään eteenpäin tiedostaen myös kohonneiden hintojen vaikutukset. Hiljennän talon joulul-
ta tammikuun loppun asti ja koitan muutenkin kiristää vyötä ja elellä niin pienillä kuluilla kuin ikinä 
pystyn. Luotan, että Herra huolen pitää niin kuin tähänkin asti, vaikkei se aina niin helppoa olekaan. 
Koen, että tammikuu on myös Jumalan antama mahdollisuus käyttää hiljaista aikaa valmistellessa tu-
levia opetuksia ja muita kuvioita, mihin tarvitsen keskittymisaikaa. 

Kutsuuko Jumala sinua?
Laaja ja innostava on työmaa lasten parissa! Niin kuin sana sanoo: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä 
vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa." Luuk. 10:2. Onko 
sinulla hätä lapsista? Kutsuuko Jumala sinua jakamaan Sanansa aarteita lapsille? Sykkiikö sydän va-
paaehtoiselle, uskonvaraiselle työ? Jos koet kutsua ja tahtoisit tulla tutustumaan monipuoliseen lap-
sityöhön, ja etsiä paikkaasi lapsityössä, olehan yhteydessä. 
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Vanhan vaarin silmät kirkastuvat
Kaksi lääkäriä pyysi tulemaan huoneeseen viime 
keväänä, vai oliko se jo edeltävä kevät. Sanoivat 
minulle, ettei sinusta ole enää mihinkään töihin. 
Ei edes paperitöihin. Tässä sitä ollaan paperitöissä, 
kun kirjoitetaan kirjettä. Tuleeko tästä mitään? Niin 
suuri määrä ystäviä saavat luettavaksi tämän. Mutta 
yritänpähän, kun pyydettiin kirjoittamaan. 

On ollut hienoa seurata Marikan työtä. Eräänkin 
raamattuopetuksen jälkeen eräs lapsi sanoi: tätä 
olisi pitänyt isäni olla kuulemassa. Vähän myöhem-
min hän sanoi, että hänen pitää saada ihan oikea 
Raamattu, ei lasten Raamattu. Marika antoi ja hän 
sitoi sen polkupyörän tarakkaan ja lähti kotiansa 
ajamaan. On hienoa nähdä ja kuulla, kuinka lapset 
innostuvat lukemaan Raamattua. Tässä vanhempi-
kin innostuu. Tässä on joutunut miettimään, mitä 
suurin osa Suomen lapsista menettääkään, kun ei-
vät saa kuulla jouluevankeliumia eikä heille opete-
ta Raamattua. Monien raamattuopetusten jälkeen 
lasten kasvot kirkastuvat,  kun ovat saaneet kuulla 
Jumalan sanaa. Joulun sanomakin on evankeliumi 
Jeesuksesta. 

Aiemmin, kun pidin päihdeongelmaisille miehille 
aamuhartauksia, joulua lähestyessä silmät kirkas-
tuivat,  kun kerroin joulun sanomasta. Sama kuin 
lapsilla. Eräs mies sanoi aattopäivänä aamuna, että 
hänen pitää lähteä pois. Hän ei voi olla täällä, kun 
täällä tarjotaan kaikkea hyvään,  vaan hänet on luo-
tu vain kärsimään. Kun kysyin, missä hän asuu, hän 
sanoi asuvan likaviemärisäiliössä. Hän meinasi vä-
kisin lähteä sinne. Piti pakottaa, ettei lähtenyt. Hän 
lopulta jäi jouluksi kotiimme. Kyllä hänenkin silmät 
kirkastui aattoiltana, kun jouluohjelmaa pidettiin. 
Monena jouluna toteutui laulun sana: ”Niin alhaal-
la ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois.” Kun yritin 
houkutella meille näitä kavereita joulua viettämään, 
eivät suostuneet lähtemään, vaikka monella ei ollu 
edes ruokaa eikä muutakaan. Se tuotti tuskaa sydä-
meen. Nyt ei ole enää päihdetyötä vaan lapsityötä, 
joka on yhtä tärkeää, ettei lapsista tulisi päihdeon-
gelmaisia. Kiitos, että  osoiititte tukenne työlle päih-
deongelmaisten parissa ja nyt lapsityölle.

Ystävät ovat kaikonneet, mutta toivon, että pitäisit-
te yhteyttä meihin. Minulla on vakava aivovamma, 
mutta kyllä minä vieraita jututan ja pidän vieraiden 
käynnistä. Se saa minun silmäni kirkastumaan.

Siunattua joulua ja armorikasta Uutta Vuotta! 
Jorma Huusko, 044 595 3158

Muistoja Lehtomäen kodin
menneiltä vuosikymmeniltä

kuunneltavissa  ja katseltavissa:
www.lehtomaenkoti.net/historia

Lehtomäen kodin historiaa

Uudet raamattuopetusohjelmat 
TV7:lla, 

alkaen ma 21.11. klo 17.55. 
Lisätiedot kanavapaikasta 
sekä nettiTV: www.tv7.fi

---
Lasten aamut One Way Tv:llä 

Antennikanava 30 - sunnuntaisin klo 9
tai www.oneway.tv

---
lapsille suunnattu nettisivusto 

ja mobiilisovellus: janoinenkaritsa.fi
> julkaistaan 1.12.2022

janoinen karitsa
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Uimassa vastavirrassa
Roimasti olisi aikaa kirjoittaa tätä kirjoitusta, 
mutta kun ei tule mieleeni yhtään mitään, mis-
tä kirjoittaisin.  Koen myös, että kirjoittaminen 
ei ole itselleni kaikista helpointa, helpompi oli-
si vaan puhua pulputtaa. 

Marraskuu ja aika harmaantuntuinen ympä-
ristö ja ilmasto, kuitenkin nautin kiireettö-
myydestä ja leppoisista arki-illoista, tykkään 
suunnattomasti lähteä lenkille pimeään ja su-
muiseen säähän. Niin tein nytkin, kuitenkin ot-
salampun kanssa, koska kotitiemme on mel-
ko kuoppainen. Kirkkaalla säällä tähdet ja kuu 
antavat tarvitsevan valon ja silloinhan yleensä 
kävelenkin niskat kenossa kohti taivasta, en-
kä pysty olla ihmettelemättä sitä valtavaa kau-
neutta, minkä Jumala on meille luonut. Usein 
laitan ylistysmusiikin kuulokkeista soimaan ja 
nautin tanssia sen tahdissa, tänään kuitenkin 
jätin musiikin pois ja halusin keskittyä rukouk-
seen ja siihen, mitä Jumala haluaa minulle tä-
nään puhua. Rukousaiheenani oli, että Hän itse 
antaisi aiheen, mistä kirjoittaa.

Päällimmäisenä on ihan arkisia ajatuksia, mit-
kä syvemmin pohtiessa tuo mieleen muutos-
ten vastavirtoja.  Pyörittelen mielessäni vasta-
virtaa ja huomaan, että kas, minähän uin siinä 
molempiin suuntiin! Monesti muutosten vas-
tavirta saa aikaan pelkoa ja epävarmuutta, 
epätietoisuutta ja ärsytystä, mikä on todella 
luonnollista ja inhimillistä.  Muutosten vasta-
virrassa uidessa ei kenties kyetä näkemään mi-
tä kaikkea hyvää se voikaan tuoda; helpotus-
ta, tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja vapautta. 
Pidetään mieluummin kiinni entisistä tavoista, 
syvään juurtuneista rutiineista, kun tarjolla on 
uusia ja helpottavia menetelmiä ja virkistävää, 
kenties pientä päivitystä vanhoihin rutiineihin. 
Rutiinit toki tuovat turvallisuuden tunnetta, 
mutta välillä niitä on hyvä tarkastella ja pohtia 
uudestaan. Tässä muutosten vastavirrassa huo-
maan uivani myötäpäivään. Tekisi mieli huutaa 
vastavirtaan kroolaajille: ”Luottakaa!” Heillä ei 
kuitenkaan ja ole vielä näkökykyä muutoksien 
yli, joten sitäkin voimakkaammin heidän toi-
voisi luottavan siihen, kuka muutoksista ottaa 
vastuun ja on heidän puolellaan. 

Mieleeni vyöryy myös tämä maailman meno, 
missä kristinusko ei ole muodissa, viha ja hal-
veksunta kristittyjä kohtaan vaan kasvaa. Mie-
lellään laitetaan muutosten virrat vyörymään 
niin, että kristityt eivät pysy pinnalla. Tuota vir-
taa katselen ikään kuin rannalta käsin ja näen 
kuinka kaikki muu on tervetullutta ja ok, mut-
ta mikään kristillisyyteen liittyvä ei. Tuo virta 
jatkaa monen mielestä voittokulkuaan, mutta 
tiedämme sen päätyvän kaaokseen ja tuhoon. 
Pystymme vaan rukoilemaan ja tekemään 
maailman tärkeintä tehtävää, evankelioimaan, 
jotta tuosta tuhoon vievästä muutoksen vasta-
virrasta jokaisella olisi mahdollisuus ottaa vas-
taan pelastus, sillä se on myös Jumalan tahto.

Meillä kristityillä meinaa olla jo aika ahtaat ol-
tavat, Tapani Suonto kirjoittaa kolumnissaan 
rohkaisevasti: ”Ensin voittaa tämä maailma, sit-
ten voittaa Kristus. Loppu ratkaisee, ei se, mil-
laisten taistelujen kautta se saavutetaan.” Luot-
takaa kristityt! Jeesus itse on sanonut: ”Mutta 
kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa it-
senne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapau-
tuksenne on lähellä. ”Luuk.21:28

Huomaan käveleväni ajatuksissani kylpylän 
ohitse ja naurahdan; kylpylässä olevissa vir-
roissa on kyllä mukava köllötellä. Tuuli tuiver-
taa vastaan ja rukoilen, että Herra vahvista Sinä 
tämä kirjoituksen aihe. Soittelen myöhemmin 
äitini kanssa, juttelemme ja kerron kuulumisia, 
äitini toteaa: ”Tuntuu olevan muutoksien vas-
tavirtaa havaittavissa.”

Sirkku "Immu" Ruotsalainen
hallituksen jäsen
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 Kaikessa toiminnassamme syömme yhdessä sekä vietämme aikaa kavereiden kanssa raamattuopetuksen, rukouksen, laulujen 
ja mukavien puuhien parissa. Vapaa pääsy! >ilmoittaudu etukäteen! Jääthän kipeänä kotiin sairastamaan. 

KOKO PERHE

0-2-LUOKKALAISET

3-6-LUOKKALAISET

ISOSNUORET - 7lk >

Mukaan voi tulla koko perheenä tai lapset mummin, vaarin, 
kummin tai jonkun muun aikuisen ystävän kanssa, 

nuoret itsekseenkin tai kaveriporukalla.

Perjantai-illat klo 17-20 - Alkaen 3.2.
• ohjelmassa: aluksi ruokailu,  

Raamatun aarteiden etsintää, rukousta, yhdessäoloa.
• Mukana voi olla koko illan tai osan aikaa. 

• Kyytimahdollisuus Nilsiän keskustan alueilta

Yökyläilyt pe-su 3.-5.3. ja 28.-30.4.
• voi tulla koko ajaksi tai osaksi aikaa
• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen 

• Mukaan max 25 henk/ 5 majoitushuonetta
• Yökyläilyt toteutetaan yhdessä osallistujien kanssa. 

Tehtäviä tarjolla keittiöhommista siivoamiseen 
ja ohjelman toteuttamiseen. Ilmoittautuessasi katsotaan 

sopiva pikkuhomma, mitä tarjolla ois:)

keskiviikkoillat Klo 17.00-19.30. 
Eka 1.2. • viimeinen 10.5 • ei talvilomalla 8.3. 
• Kyytimahdollisuus Nilsiän keskustan alueilta

 yökyläilyt la-su 11.-12.2. ja 25.-26.3.
• aloitus la klo 11.30, päätös su klo 14 

• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan Max 15

torstai-illat Klo 17.00-19.30. 
Eka ilta 2.2. • viimeinen ilta 11.5. 

• Iltaa ei talvilomalla 9.3. 

yökyläilyt la-su 25.-26.2. ja 15.-16.4.
• aloitus la klo 11.30, päätös su klo 14 

• Ilmoittaudu viim. pari viikkoa ennen • Mukaan Max 15

Isosten illat, joissa valmistaudutaan viikonlopun 
yökyläilyyn: Perjantait 10.2. 24.2. 24.3. ja 14.4. 
klo 17 alkaen > la-su isosena pienten yökyläilyssä. 

•  jos isosena toimiminen kiinnostaa, 
tarkemmat infot saa Marikalta 

marika@lehtomaenkoti.net / 0440 271 325

KEVÄÄLLÄ 2023, jos Herra suo

RUKOILIJAT
Rukousilta - pari kertaa kuussa 

Laita marikalle viestiä, jos kiinnostaa olla mukana. 
Saat viestinä tiedon, milloin rukousilta pidetään. 

Rukoilemme ennen kaikkea lasten, perheiden ja lapsityön 
puolesta. Toki myös muiden ajankohtaisten 

ja omien asioiden puolesta.  
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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
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!

Seuraa tähteä!
- jouluvaellus - 

Lehtomäen kodin ullakolla

Lehtomäen koti,  Lehtomäentie 211, Nilsiä

16.-26.12.2022   
Säävaraus: kovalla pakkasella liian kylmä

• Vaellukselle mennään 
ohjatusti pienissä ryhmissä, 

enintään 6 kerrallaan. 

• Vaelluksen kesto noin 
puoli tuntia, jonka jälkeen 

glögi ja piparitarjoilu.

• Pukeuduttava lämpimästi; 
villasukat ehdottomasti 

jalkaan! Vaellukselle ei voi 
mennä ulkokengissä; 

saat sisäkengät lainaan. 

Vapaa pääsy!

• Suunnattu lapsille, mutta 
sopii kaikenikäisille. Pienille 
lapsille voi olla jännittävää 

kulkea pimeässä 
led-kynttilöiden valossa. 

• Vaellus ei sovellu 
liikuntarajoitteisille, 
sillä se kulkee halki 

sokkeloisen ullakkotilan.

Varaa vaellusajankohtasi 
etukäteen!  

0440 271 325
www.lehtomaenkoti.net
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