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Olemme alkuvuoden perjan-
tai-illoissa puhuneet lasten 
kanssa Vanhan Testamen-

tin Joosefista. Olemme ihmetelleet 
Jumalan suunnitelmia hänen elämäs-
sä; kuinka Jumala vaikeuksien kaut-
ta johti Joosefin voittoon, olemaan 
Jumalan käytössä pelastaakseen suu-
ret määrät ihmisiä, etteivät he kuol-
leet nälkään. Ja eritoten, että Jumala 
piti huolen omasta kansastaan, josta 
kerran syntyi pelastajamme Jeesus. 
Erikoinen, vaikea, kivulias ja pitkä 
oli Joosefin tie, mutta hän sai elää Ju-
malan kanssa niin kivussa kuin ilossa 
ja kokea, kuinka Jumala on hyvä ja 
kuinka Jumala siunasi häntä ja hänen 
kauttaan suuria ihmismääriä.

Onpa tehnyt hyvää vaikkakin ki-
peää, käydä läpi Joosefin elämän ti-
lanteita samalla kysellen Jeesukselta, 
että mitä tämä minulle tarkoittaa. 
Kuinka helposti löydänkään itseni 
Joosefin veljien tavoin sydän täynnä 
kateutta toisia kohtaan, heitä, jotka 
minun itsekkäästä mielestäni saavat 
jotain sellaista, mitä minun kuuluisi 
saada. Miksi silmäni ovat usein so-
keat sille, miten valtavasti olen saa-
nut ja joka päivä saan Jeesukselta? 
Missä on kiitollisuus siitä, että olen 
Jumalalle aivan erityisen rakas ja hän 
mittatilaustyönä antaa minulle juu-
ri sitä, mitä minä tarvitsen? Jeesus, 
avaa silmäni ja sydämeni näkemään 
sinun suurenmoiset lahjasi minulle 
ja opeta minua kiittämään Sinua! 
Kun minulla Jeesus on sinut, minul-
la on kaikki, mitä tarvitsen!

Kuinkas suhtaudun lähimmäisiini, 
jotka ovat tehneet minua kohtaan 
väärin? Onko rakkautta rakastaa 
heitä, jotka ovat kanssani erimieltä 
tai kenties laittavat kapuloita rattai-
siin, kun tahtoisin päästä eteenpäin? 
Ei todellakaan ole! Mutta kuinka 
mahtavaa onkaan, että itse Jeesus 

voi antaa minulle sellaista rakkautta 
ja oikeanlaista, täynnä armoa ja to-
tuutta olevaa, suhtautumista lähim-
mäisiini. Jeesus, kiitos, että täytät 
minut Sinun rakkaudellasi niin, että 
voin elää elämääni lähimmäistäni 
rakastaen ja siunaten. Ilman sinua 
aiheutan muille vain harmia.

pimeimpinäkin hetkinä ja vaikuttaa 
minussa tahtomisen ja tekemisen si-
nun hyvien suunnitelmiesi mukaan. 
Kiitos, että sinulla on valta muuttaa 
minun nurina mieleni kiitokseen!

Juuri oikealla ajalla Jumala myös 
nostaa tehtäviin ja tilanteisiin, mihin 
Hän on valmistanut, niin kuin hän 
teki Joosefillekin. Saan olla elämäl-
läni siunaukseksi toisille ihmisille. 
Jumala myös palan kerrallaan antaa 
nähdä jotain siitä, miksi on pitänyt 
kulkea vaikeitakin polkuja. Hän kir-
kastaa elämän suurinta ja syvintä 
siunausta: Hän, itse kaikkivaltias, 
rakastava Jumala, ei minua hylkää, 
ei koskaan. Kun katson menneisyy-
teen, elän tätä hetkeä tai mietin tu-
levaa, saan uskoa sen olevan totta. 
Ja kerran Taivaassa, tämän juoksun 
loppuun juostuani, saan voittajan 
palkinnon ja saan nähdä Jeesuksen 
kasvoista kasvoihin. Näen siellä 
Joosefinkin, joka sai kulkea Jumalan 
suunnitelmissa perille asti, esimerk-
kinä meille tämänkin ajan ihmisille. 

Muistathan ystäväni, että Jumalal-
la on suunnitelma sinun elämällesi. 
Ne vaiheet, joita tänään elät läpi, 
on Hänen tiedossaan. Hänen rak-
kaudessaan kaikki vaikuttaa sinun 
parhaaksesi, vaikka et ehkä sitä nyt 
näe etkä ymmärrä. Hän on sinun 
voimasi, ilosi, rakkautesi ja rohke-
utesi. Hän on myös syntiesi sovit-
taja ja anteeksiantaja. Jeesuksessa 
sinulla kaikki. Mikä siis onkaan sen 
parempaa, kun saat tänäänkin olla 
Hänen iankaikkisilla käsivarsilla, tuli 
elämässä vastaan mitä tahansa. Ne 
käsivarret ovat niin vahvat, että ne 
kantavat sinut läpi tämän elämän 
Taivaaseen asti, iankaikkiseen iloon 
ja lepoon.

Ole Siunattu ystäväni!
Marika

- Hän ei hylkää! - 

 Ne käsivarret  
ovat niin vahvat, että 
ne kantavat sinut läpi 

tämän elämän  
Taivaaseen asti.

Kuinkas minulta sujuu tehdä 
kaikki, mitä ikinä teen, täydestä sy-
dämestä, niin kuin tekisin Herralle 
enkä ihmisille? Ne turhauttavimmat 
ja epämiellyttävimmätkin hommat? 
Silloinkin, kun olosuhteet ovat huo-
not, elämässä on kipua ja kärsimys-
tä ja kaikki motivaatio on kadonnut. 
Ja vaikka olen kulkenut rukouksin, 
tahtonut toimia Jumalan tahdon 
mukaan, olla kuuliainen hänelle, ja 
silti tuntuu, että astun yhä syvem-
piin ja vaikeampiin vesiin. Eikä näy, 
mihin Jumala, vuosien vaikealla tiel-
lä, haluaa minua valmistaa. Joosef  
sai siihen voiman, vankilassakin hän 
palveli Jumalaa täydestä sydämes-
tään. Mutta ei ollut Joosefilla, eikä 
ole minullakaan itsessäni tahtoa 
tehdä mitään kaikesta sydämestäni, 
kaikella rakkaudella, mutta onneksi 
on Jeesus. Hän yksin voi vaikuttaa 
minussa oikean mielenlaadun, us-
kollisuuden ja kestävyyden. Kiitos 
Jeesus, että sinä et luvannut helppoa 
elämää, mutta Sinä lupasit olla kans-
sani niin aurinkoisina kuin kaikista 
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1. Kuinka olet aikoinaan  
löytänyt tien Lehtomäen kotiin?

Äiti joskus 2000 vuonna kertoi Leh-
tomäen kodista. Pirisen Hilkan luo 
menin; sieltä hakivat Hilkan ja siinä 
tulin samassa kyydissä. Mauri haki; 
merkille panin, että kyydissä oli 
joku vaaleaa nuorimies. Ei näkynyt 
sen jälkeen. 

2. Olet aktiivi käsityöpiiriläinen. Mikä saa sinut 
tekemään vapaaehtoistyötä kotimme hyväksi?
Jos minusta on apua jossain aska-
reessa, niin mielelläni osallistun 
muuhunkin kuin kahvinjuontiin. 
Tunnen kotiutuneeni tähän poruk-
kaan. Mulla on joutavaa aikaa, niin 
kauan kuin Herra antaa. Lehtomäen 
kodissa saa kertoo huoliaan ja iloi-
siakin asioita. Näitä vaivoja on aina. 
Pittää olla kiitollinen, että saan olla 
tässäkin kunnossa.

3.Kuinka olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Lauluista, pyhäkoulusta. Äiti lau-
loi joskus ja isäkin viimeisinä ai-
koinaan: ”Vain yksin Jeesus” Kuulin 
sen joskus isän viimeisinä aikoina. 
Hän kuoli vuonna -59, olin silloin 
13-vuotias. Äitille jäi viisi lasta, jois-
ta minä olin vanhin. Velka ja mökki 
jäi äitille. Mulla ei ollut huolta, kun 
olin jo kesäpiikana, mutta minusta 
tuli itsellinen ja itsekäs. Minä pär-
jään, kun olin harvinaisen terve tyt-
tö koulutarkastuksessa, Kuittinen 
sano. Niin olin; jaksoin jo aikuisen 
työt tehdä. Niinpä työtä sain teh-
dä kotona ja kylässä. Lopulta aloin 
väsyä, ja jäin kaheksan kuukauden 
vuorotteluvapaalle vuonna 2000. 

Selässä ja lonkissa on ollut kipua sii-
tä lähtien ja monta muuta sairautta 
lisäksi. Oon sanonut, että minkä-
lainen ihminen minusta olisi tullut, 
jos oisin terveenä saanut olla. Liian 
itsekäs varmaan. 

Nyt pittää sannoo, jo etten jaksa. 
Tarviin apua siivoamisessa ja kanta-
misessa ainakin. Onneks Luoja on 
antanut tyttöjä neljä ja poikia kak-
si. Lastenlapsiakin yheksän. Lapset 
kasvattaa. Siitä muistuu mieleen, 
mitenkä välinpitämätön olin jos-
kus omaa äitiä kohtaan. Henkistä 
kasvua oon saanut opetella Määtän 
Tainan luona Kuopiossa. Jouduttiin 
sairaalaan saman vaivan takia sa-
maan huoneeseen 1998, ehkä. Taina 
alkoi puhua Jeesuksesta ja uskosta. 
Lehtomäen kodissa oon saanut jat-
kohoitoa ja raamattupiirissä. Oon 
käyny Kansanlähetyspäivillä Piek-
sämällä ja Seinäjoella. Vuokatin-
rannan naistenpäivillä neljä kertaa. 

Emännät ottaa kyytiinsä; en oo ihan 
huono palvelija ollut. Vuokatinran-
nassa on ollut hyvät puhujat ja puh-
heet ja laulut. Rankka päivä se on 
istua, mutta sieltä saa voimaa.

4. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Jeesus on sovittanut minunkin syn-
nit ja pessyt minut ja parantanut. 
Antanut voimia sen verran, kun 
tarviin. Ei enää paljon tarviikkaan. 
Kun oppis kiittämään enemmän ja 
rukkoilemaan. Jeesus antaa meille 
ilon ja rauhan. 

5. Millaisia terveisiä haluat lähettää 
Lehtomäen kodin ystäville? 
Lehtomäen koti on meille tärkee; 
siellä saadaan Elämän eväitä. Siel-
lä on toinen koti. Rukkoillaan sen 
kodin puolesta, siellä tehtävän työn 
puolesta. Voimia ja jaksamista. Ei 
panna lamppua vakan alle. 

Voin todeta lopuksi, että kaikkee 
on ollut tarpeeks; iloa ja surua. Lap-
setkin oon saanun lahjaksi, pyytä-
mättä. Entäs jos ei olis lapsia. Sitten 
sitä olisin yksin. Ei ne kovin usein 
käy, mutta tietää ne, että ei oo hätä 
milloinkaan. Elän tai kuolen, oon 
Herran kämmenellä. 

Ystävämme - Saara Jauhiainen

Kun oppis  
kiittämään enemmän  

ja rukkoilemaan.

”Jeesus on
 antanut voimia 

sen verran, 
kun tarviin.”
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Tässä vaiheessa talvea voi 
varmaan vielä kiittää jou-
lumuistamisesta, eikös juu? 

Siis suuri kiitos, ystävät, kaikesta 
muistamisesta! Joulun vietimme 
ihan vaan omalla pienellä poppool-
lamme täällä kotosalla; se oli oikein 
hyvä niin. Vuoden vaihde ja alku-
vuosi menivätkin tuttuun tapaan 
kaikenlaisten talouteen ja hallintoon 
liittyvien asioiden hoitamisessa. Li-
säksi alakerrassa olemme tehneet 
pientä pintaremonttia.

Lasten viikoittaiset perjantai-illat 
ovat joululoman jälkeen päässeet hy-
vään vauhtiin, samoin kuin sunnun-
tain kaikenikäisten Koti-illat. Parit 
kouluvierailutkin olen saanut tehdä. 
Vaikka raamattuopetusten valmista-
minen ja pitäminen kaikkine lisuk-
keineen on usein rankkaa ja taistelu-

rikasta, niin 
uskon, että 
tämä on sitä 
mihin minut 
on nyt kutsuttu. 
Itse niistä ainakin 
opin uutta, ja saan 
viettää aikaa Juma-
lan Sanan ääressä. 
Rukoilen, että monet 
saisivat myös kuulla 
Jeesuksen äänen, Hänen 
Sanansa kautta, näissä ti-
laisuuksissa. 

Käsityöpiiri on myös ah-
keroinut viikoittain lapsityön-
materiaalien kimpussa ja onpa-
han hallillakin syntynyt muutamia 
Nooan arkki- ja Raamatun punainen 
lanka -pelejä. Pari uutta tuotettakin 
on testailtu tehdä: puinen labyrintti-
peli, jossa pitää löytää tie Palmusun-
nuntaista Ylösnousemuksen aamuun 
ja johon liitin raamatunkohdaksi Jee-
suksen sanat: ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä”. Kangastuotteena on testattu 
”tarinapusseja” Raamatunkertomuksis-
ta. Eli kankaasta tehty pussi, jota aina 

käännetään ympä-
ri, jotta saa uuden 
kuvan näkyviin. 
Pussia saakin 
käännellä aika 
monta kertaa, 
että kaikki ker-
tomuksen kuvat 
tulee käytyä läpi. 
Rukoilen, että 
kaikki se, mitä 
saamme tehdä, 
saisi olla mah-
dollistamassa 
evankeliumin 
e t e e n p ä i n 
menemisen 
lasten paris-
sa. 

”Vakioapulaisten” lisäksi minulla 
on ollut myös kolmen kuukauden 
ajan nilsiäläinen perheen äiti työko-
keilussa, joten hänestä on ollut apua 
niin lapsityönmateriaalien valmis-
tuksessa, siivouksissa kuin lasten 
perjantai-illoissa.

Tulevaisuuden suhteen minulle on 
annettu pari asiaa mietintään ja ruko-
uksiin. Ne kuulostavat minun mie-
lestäni kovinkin innostavilta, mutta 
kyselyissä vielä on, onko nämä nyt 
Jumalan ajatuksia vai vaan meidän 
ihmisten omia tuotoksia.  Asia yksi: 
Pidän paljon raamattuopetuksia lap-
sille, tavoittaen pienen joukon paikal-
lisia lapsia. Ja se on hienoa! Mulla on 
ystäviä, jotka omalla tahollaan pitävät 
myös raamattuopetuksia lapsille ja 
tavoittavat vähän laajemman joukon. 
Mahtavaa! Mutta olisiko meillä mah-
dollisuutta median (netti, tv, radio) 
kautta laajentaa kuulijakuntaamme 
niin, että se millä tavoitamme oman 
alueemme lapsia, voisimmekin saada 
laajempaan jakoon tavoittaen lapsia 
eripuolilla Suomea. Tästä on herän-
nyt ajatuksia ja aion kolkutella ovia. 

Toinen asia: Olemme järjestäneet 

Kuulumisia:

Rukoilen, että 
monet saisivat myös 

kuulla Jeesuksen äänen.

Tarinapussi Laupiaasta 
samarialaisesta.

Labyrinttipeli  Palmusunnuntaista Pääsiäseen.
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Olimme nuorimman pojan perheen kanssa lomalla Vuoka-
tissa. Oli hyvin mielenkiintoisaa seurata, kuinka poikam-
me vaimonsa kanssa hoiti esikoislastaan, Ilaria. Kuinka 

huolella he hoitivatkaan häntä. Minä vaari olin siellä kuin toinen 
lapsi. Vaimoni puki, lääkitsi ja hoiti minua, niin kuin Mika ja Tuuli 
hoitivat innolla omaa kolmen kuukaudenikäistä lastaan. Tällainen 
hoitolapsi minusta on tullut; täysin toisten hoidettava olen.

 Toisinaan on sellainen mieli, että tahtoisin lähteä hallille töihin 
niin kuin ennenkin, mutta vaimoni huutaa perään, että tulepas takai-
sin. Hän tietää, ettei minusta ole niihin töihin ja voin saada epilep-
sia kohtauksen, jolloin olen vaaraksi itselleni ja toisille. Sellaista on 
nyt minun elämäni. Mutta kolmen kuukauden ikäinen Ilari kokee jo 
pystyvänsä mihin vain. Hän on valmis lähtemään aivan mihin vain 
ja yrittämään aivan mitä vain.

Muistan, kun vuonna -71 sain tulla hengelliseen herätykseen, niin 
vielä kolmen vuodenperästä olin valmis yrittämään mitä vain. Myö-
hemmin on pitänyt monet kerrat nostaa avuttomat kädet pystyyn 
ja sanoa: ”Rakas Herra en osaa, enkä ymmärrä, miten nyt tässä tilanteessa 
pitäisi toimia ja täytyisi tehdä.” Näin oma avuttomuus on tullut ilmi; 
ties kuinka monet kerrat. Näitä vaikeita hetkiä ja tilanteita ollut eri-
koisesti monet kerrat Lehtomäen kodin työssä. Jos täydellinen ja 
hämmästyttävä muutos tapahtuu, niin se on todistus siitä, että on 
tapahtunut ”Herran ihme”; Herra on kuullut heikonkin avun huu-
don!

Jumalan lapsen elämässä ei ole mitään sattumaa, vaan kaikki on 
Jumala suunnitelmissa. Niin minunkin kokema tapaturma nelisen 
vuotta sitten oli Jumalan suunnitelmissa. En voi ottaa uhrin tai 
marttyyrin osaa, vaan yksinkertaisesti Jumalan kädestä. Jumala kou-
luttaa ja tahtoo liikkua maailmassa lastensa kautta. Jumalanlasten 
tehtävä on raivata paholaisen miinoja ja raivata tietä Herralle. Tien 
raivaaminen ihmissydämiin onkin erittäin vaativa homma! 

Rukoustehtävä on hyvin erikoinen, kun emme tiedä, mitä meidän 
pitää rukoileman, niin Henki itse rukoilee meidän puolestamme sa-
nomattomilla huokauksilla. Kun Pyhä Henki rukoilee puolestam-
me, niin emme tiedä, mitä hän rukoilee, siksi emme voi niistä kertoa.

Rukousterveisin,
Jorma ”vaivainen vaari”

Vaarin keskitalven tervehdys 

Voi, jospa  
saisimme olla sellainen 

”lastenkoti”, että  
meillä kokoontuisi  

yhä enemmän  
lapsia Raamatun ja  
rukouksen ääreen.

muutaman päivän lapsityön koulu-
tuksia Lastenmission kanssa ja ne 
on ollut innostavia kokemuksia. Nyt 
minulle on annettu ajatus siitä, että 
voisiko kodissamme järjestää vähän 
pitempiäkin ”lapsityönlinjoja”, niin että 
lapsityöstä kiinnostuneita voisi tulla 
vähän pidemmäksi aikaa, kuten vaik-
ka kesäksi, ja saada varustusta lapsi-
työhön ja harjoitella sitä käytännössä 
olemalla mukana toteuttamassa ko-
dissamme tehtävää lapsityötä. Sa-
malla jakaisimme elämää rukoillen ja 
kodin arkitöitä tehden. Rukoilethan, 
että jos nämä ajatukset ovat Jumalas-
ta, ovet ajallansa aukenevat.

Voi, jospa saisimme olla sellainen 
”lastenkoti”, että meillä kokoontuisi 
yhä enemmän lapsia Raamatun ja 
rukouksen ääreen, saisimme olla ja-
kamassa varustusta lapsityöhön niin 
nuorille kuin aikuisille lapsityöstä 
kiinnostuneille ja median kautta sai-
simme tavoittaa lapsia kauempana-
kin kuin omilla nurkilla. 

No, tällaisia sekalaisia ajatuksia 
tähän nyt kertyi. Suuri kiitos, että 
rukoilet, että Herra meitä täällä ar-
mahtaisi ja viisaudessaan johtaisi, 
että saisimme olla omalla paikal-
lamme hänen käytössään, ja että 
suomalaiset lapset saisivat oppia 
tuntemaan Jeesuksen ja kasvaa Hä-
nen tuntemisessaan. Ja kaikki, mikä 
ei ole Hänen tahtonsa mukaista, sai-
si karsiutua elämästämme ja toimin-
nastamme pois.  

Marika

Kuva: Freeim
ages / Paul van Dijk
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www.lastenmissio.fi

RAAMATUN 
OPETTAMINEN

LAPSILLE 1
KURSSI NILSIÄSSÄ

KESÄLLÄ 2017

Kurssin sisältö: Evankeliumin perusasioiden opettaminen 
lapsille, raamatunkertomuksen ja raamatunlauseen valmistami-
nen ja opettaminen, laulut, työrauha, raamattukerho työmuo-
tona, havaintovälineet, sielunhoitokeskustelu.

Kurssi on tarkoitettu: kaikille, jotka haluavat viedä evan-
keliumia lasten maailmaan • pyhäkoulun opettajille • kerho-
ohjaajille • leirien pitäjille • opettajille • äideille, isille, isovan-
hemmille, kummeille • 12 vuoden ikä riittää.

OR LROLROL
Raamatun opettaminen lapsille

Kerro lapsille Jeesuksesta!
Voisinko aloittaa pyhäkoulun tai kerhon?

Kaipaatko ideoita, materiaalia ja kenties rohkeuttakin?
Nuoriso erittäin tervetullutta … 12 vuotta on ok!

Kurssin paikka:  Lehtomäen koti, Lehtomäentie 211, 73320 Nilsiä

Kurssin aika:  7.-11.6. 2017, päivittäin klo 9–16

Kouluttajat:  Pekka Siitonen, Helena Vähäkangas ja Marika Huusko

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautuminen 22.5. mennessä pekka.siitonen@lastenmissio.fi.
  Mainitse ilmoittautuessasi nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä kuvaile 
  lyhyesti lapsityökokemuksesi.

Kurssimaksu:  90 €, kurssimaksu ei saa olla este kurssille tulemiselle. Jos taloutesi on tiukalla, niin 
  ota yhteyttä Pekka Siitoseen.

Ruokailu:  Ruokailusta ja majoituksesta vapaaehtoinen maksu.

Lisätiedot:  Tiedustelut kurssin sisällöstä Pekka Siitonen, 040 535 7567,
  pekka.siitonen@lastenmissio.fi.

  Tiedustelut ruokailusta ja majoituksesta Lehtomäen koti / Marika Huusko
  044 027 1325, marika.huusko@lehtomaenkoti.net.

Kurssin järjestää:  Lastenmissio ja Lehtomäen koti

6 I Ystäväkirje



Tämä on Lehtomäen kodin 
ystäväkirje, joka lähetetään 
maksutta kaikille halukkaille.  
Voit tilata kirjeen sähköpostiisi 
tai postilaatikkoosi. 

Tilaukset, peruutukset 
ja osoitteenmuutokset: 
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Ev.lut. Lähimmäislähetys ry.
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

www.lehtomaenkoti.net 
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Marika Huusko
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Tilitiedot:
Ev. lut. Lähimmäislähetys ry
IBAN: FI89 5288 0440 0216 18 
BIC: OKOYFIHH

Viitenumerot: 
Yleiskannatus  . . . . . . . . . . . . . . 1009
Marika Huusko (työntekijä) . . . 1038
Lapsityö (tapahtumat, leirit ja 
niihin tarvittavat materiaalit) . 1041

Rahankeräyslupa:
Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2016/417 
(myönnetty 22.8.2016)  
Toimeenpanoaika: 
22.8.2016-30.6.2018  
Toimeenpano-alue: koko Suomi 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta  
Käyttötarkoitus ja -aika: Varat 
käytetään Lehtomäen kodin ja sen 
toiminnan ylläpitämiseen sitä mukaa kun 
kuluja syntyy. Rahankeräyksen hoitaa 
Lehtomäen koti.

www.ilosanomalapsille.net

Ideoita 
ja materiaalia
lapsityöhön!

7-12-vuotiaille

Tosi on!  

-toimintaa 

Lehtomäen kodilla  
Lehtomäentie 211, Nilsiä

Joka perjantai klo 17-20.
Ei iltaa 24.2. - 10.3. - 14.4.

Perjantai-illat

Leiri

SUPERSUURESTI  
TERVETULOA! 

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

17.-19.3.2017
Ilmoittaudu 8.3. mennessä.

Jos tarvitset kyytiä Nilsiän keskustasta, 
sovi asiasta Marikan kanssa hyvissä ajoin!

 

KAIKENIKÄISTEN YHTEINEN 

KOTI-ILTA 

Parittoman viikon  
sunnuntaisin klo 16 alkaen 

Seuraavat koti-illat: 
5.3.◦ 19.3.  ◦ 2.4.   ◦ 16.4.

KOTOISISSA MERKEISSÄ:
 evästä Raamatusta 
 niin lapsille kuin aikuisille
 rukousta  
 yhteislaulua 
 mukavaa yhdessäoloa 
 lapsille leikkihuone  
 tarjoilua 

Joka perjantai klo 12 alkaen

 Tehdään yhdessä  
 mm. lapsityön tarvikkeita  
 kuten käsinukkeja. (myyntiin)
 Uusia valmistettavia tuotteita 
 ideoidaan kokoajan lisää. 

KÄSITYÖPIIRI
LEHTOMÄEN KODILLA TAPAHTUU:

TERVETULOA!
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Lähettäjä:

Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Pyhä Henki ja Hengen lahjat
Kari ja Mari Valkonen

5.3.2017 Lehtomäen kodilla

12.00. Ruokailu ja kahvit

12.30. Raamattuopetusta ja rukousta

15.30. Kahvit

16.00. Kaikenikäisten koti-ilta,  
mukana Kari ja Mari Valkonen

Kahvit ja iltapala

Tervetuloa!Tervetuloa!

Haluatko viel
ä  

kirjeem
me?

Ilmoitathan meille:
-  Jos et lue kirjettämme enää, 
 niin emme lähetä  kirjeitä turhaan.

-  Jos haluat kirjeen jatkossa  
suoraan sähköpostiisi. Kiitos!

Lauantai 1.4. 
10.00. Kahvitarjoilu

10.30. Ystäväseurat kaikenikäisille  
 • mukana mm. Leo Mehtälä 
 • alussa lapsille suunnatut laulut ja opetus

12.30.  Raamattuopetus, "Kärsivä Vapahtaja", Jorma Pihkala

13.30.  Ruokailu

14.30. Ystäväseurat kaikenikäisille  
 • mukana mm. Alpo Kinnunen
 • alussa lapsille suunnatut laulut ja opetus

16.00.  Raamattuopetus, ”Taivaallinen Ylipappi”, Jorma Pihkala 

17.00.  Kahvitarjoilu

17.30.  Laulu- ja rukousilta 

 Lauantaina mukana Heikon ihmisen lauluryhmä

Sunnuntaina 2.4.
10.00. Messu, Nilsiän Kirkko, Saarna Esko Räsänen

11.30. Ruokailu

12.30. Raamattuopetus ”Jumalan Sana – Sanan Jumala?” Esko Räsänen

13.30.  Ystäväseurat kaikenikäisille 
 • alussa lapsille suunnatut laulut ja opetus

 Kahvitarjoilu

Kevätpäivät 
                     1.-2.4.2017

Tervetuloa!


