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kuluneesta syksystä 

Iloinen ja reipas joukko kou-
luikäisiä lapsia on valloittanut 
salimme joka perjantai-ilta. 
Kolmetuntinen on aina kulunut 
nopeasti raamattuopetuksen, Essi 
ja Elmeri -nukketeatterin, laulujen, 
rukouksen, yhteisen mukavan touhuami-
sen sekä iltapalan ja herkkujen syömisen merkeissä. Syyskuun alus-
ta aloitimme raamattuhetkemme Luomiskertomuksesta ja olemme 
edenneet kertomus kerrallaan Raamattua eteenpäin. Eräs poika olikin 
jo kysellyt, että mitähän sitten tehdään, kun koko Raamattu on käy-
ty läpi. No, siihen varmaan kuluu vielä jokunen vuosi, joten ei vielä 
huolta. :) On kuitenkin ollut ilo nähdä, että näihin iltoihin on löytänyt 
tiensä jo kymmenkunta lasta. Nyt ensimmäisenä adventtina meillä on 
viikonloppuleiri, jolle ilmoittautuneitta on tällä hetkellä 17.  Jonkin-
laista kasvua kävijämäärässä on siis havaittavissa. Muutaman koulu-
vierailunkin olen päässyt tekemään. Se on todella kiitosaihe, että olen 
päässyt uskontotunneille kertomaan lapsille Jeesuksesta. Toivon, että 
vierailujen kautta olen tullut lapsille tutummaksi niin, että uskaltavat 
jossain vaiheessa tulla toimintaamme mukaan. Suljethan rukouksiisi 
nämä lapset ja työmme heidän parissaan!

Elämää lasten parissa

Väläyksiä
Parittoman viikon sunnun-
taisin olemme myös saaneet 
säännöllisesti kokoontua yh-
teen. Eikös se ole aika hie-

noa, kun voidaan lapset ja 
aikuiset yhdessä pysähtyä 
kuuntelemaan, mitä Jee-
suksella on asiaa? Ja kuin-
ka tärkeää on, että voidaan 

viettää aikaa myös rukouk-
sessa. Unohtamatta tieten-
kään yhdessäoloa tarjoilujen 
äärellä. :)

Sunnuntait

Eräs poika  
olikin jo kysellyt,  

että mitähän sitten  
tehdään, kun koko 

Raamattu on  
käyty läpi. 

Elokuun lopulta alkaen olemme olleet joka keskiviikko Nil-
siän torilla kohtaamassa ihmisiä. Kahvi- tai mehukupposen 

ääressä on saatu jututtaa ihmisiä, kertoa heille Jeesuksesta 
ja joidenkin puolesta on päästy rukoilemaankin. Lapsille 
on joka viikko näytetty raamatunkertomuksia ”pikku-
bussileffateatterissamme” ja haastettu isompia lapsia 
mukaan raamattukirjekurssille. Kävijöitä on ollut joka 
kerta, mutta viimeksi bussimme oli jo aivan täynnä 
elokuvankatsojia; 10ihmistä enempää sinne ei juu-
ri mahdu. Vaikka sääolosuhteet näin marraskuussa 
testaavat sitkeyttämme torille lähtöön niin aina sin-
ne on kannattanut lähteä. Nyt ilmojen kylmetessä ja 
iltapäivänä hämärtyessä olemme pari kertaa jo teh-
neet nuotion torille ja paistelleet makkaraakin ihmis-

ten kanssa. Nilsiän syysmarkkinoillekin osallistuimme 
ja saimme arvauskisan kautta jaettua evankeliumia pal-

kintojen muodossa noin 150 aikuiselle ja 100 lapselle. 
Rukoilethan torilla kohtaamiemme ihmisten puolesta!

Tori

2 I Ystäväkirje



Marraskuun ensimmäi-
senä viikonloppuna 
syvennyimme, kuin-
ka Uuden Testamen-

tin kertomuksien kautta 
voimme opettaa Raama-

tun totuuksia, jotka tuke-
vat lapsen hengellistä kasvua. 

Kurssilla pääsimme harjoittamaan myös kädentaitojamme, sillä 
valmistimme myös ”Raamattulaatikon”, jota voi käyttää opetta-
essa lapsille Raamattua. Suljethan rukouksiisi nämä eripuolilta 
Suomea kurssillemme saapuneet 10 innokasta lapsityönteki-
jää ja heidän työnsä oman paikkakuntansa lasten parhaaksi. 
Seuraava kurssi on helmikuulla ja siellä paneudummekin sitten 
Vanhan testamentin asioihin. Olet tervetullut mukaan! Tarkem-
mat infot löytyvät toisaalta tästä lehdestä. 

kuluneesta syksystä Sunnuntait
Syyspäiviä 
v i e t imme 
syys-loka-
kuun vaih-
teessa. Tupa 
täyttyi jälleen 
ystävistä, pit-
kienkin matkojen 
päästä tulleista, ja saim-
me viettää viikonloppua 
Sanan, rukouksen ja yhteyden ääressä. Kiitos ystävät, kun tulitte! Jon-
kunlaiset nauhoitukset Syyspäivien tilaisuuksista löytyy nettisivuilta: 
www.lehtomaenkoti.net/arkisto/äänitteet. Nähdäänhän myös joulu-
juhlassa 18.12.2016 ja Kevätpäivillä 2.-4.4.2017, jos Herra suo!

Syyspäivät
Uskolliset ompelijanaiset ovat 
kokoontuneet joka perjantai 
käsityöpajaamme. Erilaisia 
käsinukkeja on lähtenyt eri-
puolille Suomea lapsityön 
käyttöön. Tilauksia on ollut 
mukavasti ja enemmänkin 
varmaan olisi, jos mainostai-
sin tuotteita. En vaan uskalla 
sitä nyt tehdä, kun ensin tar-
vitsisi löytää lisää tekijöitä. 
Joten jos sakset, ompeluko-
ne tai virkkuukoukku pysyy 
hyppysissäsi ja intoa tällaiselle 
vapaaehtoistyölle löytyy, niin 
suuntaahan meille perjantai-
sin klo 12! Puutyöverstaal-
lakin on syntynyt muutamat 
Goljat- ja Nooan arkki-pelit 
ja tilauslistallakin niitä on 
monta. Puuhaa siis tälläkin 
saralla riittää.

Käsityöpiiri

Evästä Raamatun- 
opettamiseen -kurssi

www.ilosanomalapsille.net

Ideoita 
ja materiaalia
lapsityöhön!
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Olet varmaan pitänyt joskus 
kädessäsi lamppua, jon-
ka kyljessä lukee Airam. 

Tuo suomalainen valon asiantuntija 
ja laajan lamppuvalikoiman tarjoaja 
on tuonut valoa suomalaisiin kotei-
hin jo 1920-luvulta lähtien. Lamppu 
ei pala itsekseen, vaan tarvitsee säh-
köä, mutta lampulla on tuiki tärkeä 
paikka ja tehtävä, että valo saa val-
loittaa koko lähitienoon.

Tiedätkö, mitä yhteistä on Airam-
lampuilla ja Jeesuksen äidillä Ma-
rialla? Ensinnäkin, kun luet sanan 
Airam toisinpäin niin, siitähän tulee 
sana Maria. Mutta on niillä jotain 
suurempaakin yhteyttä, kuin samat 
kirjaimet. Ne molemmat ovat tuo-
neet valoa elämään. Airamin lamput 
ovat tuoneet valoa koteihimme ja 
kaupunkeihimme, mutta Maria sai 
olla tuomassa todellisen valon koko 
maailmalle, kun hän sai kutsun tulla 
Jeesuksen äidiksi. Ei Mariassa itses-
sään ollut valoa, mutta hän sai olla 
valon tuoja. Valon antaja ja valo oli 
itse Jumala. Jesaja ennusti jo kauan 
ennen Jeesusta, että ”Kansa, joka 
pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. 
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon 
maassa, loistaa kirkkaus” Jes. 9:2 Jee-

Vaikka olen parhaani mukaan yrittänyt kertoilla ja kirjoitella,  
mikä on tilanteemme, kun Jorma ja Raili on eläkkeellä ja päihdetyö on 

loppunut, niin edelleen tuntuu olevan epäselvyyksiä siitä, 
tapahtuuko meillä mitään ja miten meidän talous pyörii.  
Yritän tähän lyhyesti tämän hetken tilanteemme avata.

1. Teemme työtä, jotta mahdollisimman moni lapsi saisi oppia tuntemaan 
Jeesuksen ja kasvaa Hänen tuntemisessaan. Käytännössä se tarkoittaa 
paikallista lapsityötä kodillamme perjantai- ja sunnuntaitilaisuuksien 
ja leirien muodossa, sekä kouluvierailujen tai muun tavoittavan työn 
merkeissä. Järjestämme myös käytännönläheisiä lapsityön koulutuksia 
ja valmistamme materiaalia lapsityön käyttöön, jotta mahdollisimman 
moni eripuolilla Suomea saisi varustusta työhönsä lasten parhaaksi. 

2. Rukouksissa ja kaipuuna on edelleen, että kotimme voisi olla koti 
joillekin lapsiperheille. Kuviot eivät ole vielä selkiytyneet, mutta 
Herra tietää kenet hän luoksemme lähettää. Selvittelytyöt ja rukous 
jatkukoon! Paikallisten vähävaraisten perheiden auttamiseksi on jo-
tain pientä jo avautunut. 

3. Lapsille järjestettävästä toiminnasta, lapsityön koulutuksista ja 
muusta järjestämästämme toiminnastamme emme peri osallistu-
mismaksua, vaan kaikki toimii vapaaehtoisen maksunperiaatteella, 
jotta vähävaraisetkin voivat osallistua. Minä, Marika Huusko, joka 
toimin kodin ainoana työntekijänä, teen työtäni isän ja äidin jalan-
jäljissä, eli ilman rahapalkkaa. Elän siis ruokapalkalla ja asunto sekä 
auto kuuluvat työsuhde-etuihin. Kuluja minusta syntyy joka tapauk-
sessa. Myös isojen kiinteistöjen ylläpito tuottaa meille kuluja. 

4. Taloutemme pyörii edelleen pääsääntöisesti vapaaehtoisin varoin, 
ihan niin kuin tähänkin asti. Suurimpana tukijanamme ovat yksi-
tyiset ihmiset. Myös muutamat seurakunnat ovat pysyneet mukana 
toimintamme tukijoina kolehti- tai muiden avustuksien muodossa. 
Nöyrimmät kiitokseni teille uskollisuudestanne työmme mahdollis-
tajina, vaikka toimintamme on muuttunut! Rahankeräyslupamme-
kin on nyt jälleen voimassa, joten tilitietomme löytyvät sivulta 7.  

5. Valmistamistamme lapsityönmateriaaleista (kts. www.ilosanomalap-
sille.net), myyjäispöytämme antimista sekä kodillamme myynnissä 
olevista Vainiolla.fi-nettikaupan tuotteista tulee pientä tuloa kotim-
me toiminnalle. 

 
 Marika Huusko

Kotimme toiminnasta ja taloudesta

VALOA!
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sus itse maan päällä eläessään sanoi: 
”Minä olen maailman valo. Se, joka seu-
raa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänel-
lä on elämän valo.” Joh. 8:12

Tervehdys teille minultakin 
pitkästä aikaa! Koin vii-
me kirjettä kirjoittaessani, 

että ei vaan löydy enää sanoja kir-
joittaakseni mitään. Tähän vuoden 
viimeiseen kirjeeseen yritän edes 
muutaman rivin saada aikaisek-
si. Kun ajattelen kulunutta vuotta, 
päällimmäiseksi nousee mieleen 
kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että 
Lehtomäen koti on yhä toiminnas-
sa ja siellä julistetaan evankeliumia 
ihmisille pelastetuksi. Rukoilethan 
kanssamme, että tulevaisuudessakin 
tämä koti saisi palvella sillä tavalla, 
miten Jumala on tarkoittanut. 

Kiitollisuus siitä, että Jorman 
kanssa saamme vielä yhdessä elä-
kepäiviä viettää. Jormalle on lisäsai-
rautena puhjennut diabetes, muu-
ten mennään niin kuin ennenkin. 

kipeimmätkin asiat ja sen salaisim-
mankin synnin. Mutta ennen kaik-
kea Hän tahtoo ristinkuolemansa 
tähden myös puhdistaa sinut kaikes-
ta vääryydestä, antaa kaiken anteek-
si ja tuoda rauhan sisimpääsi. Saat 
muistaa, että sen mikä valo paljas-
taa, sen veri puhdistaa. Saat tänään 
kiittää, että Jeesus tahtoo valaista 
myös sinun askeleesi, johdattaa si-
nua elämässäsi, nostaa ja kantaa läpi 
koko elämänmatkan. Hän tahtoo 
kirkastaa elämäsi, tehdä runsaaksi 
riemun ja antaa suuren ilon, mitä ei 
maailman myrskyt saa muserrettua. 
Kun Häneen turvaat, Hän antaa si-
nulle Iankaikkisen Elämän taivaas-
sa, missä ei ole enää mitään pimeyt-
tä, ei koskaan, ”sillä Herra Jumala on 
heidän valonsa.” Ilm. 22:5

Sinua myös kutsutaan omalla pai-
kallasi tuomaan valoa tähän pime-
ään maailmaan. Muistathan viipyä 
Valon lähteen luona, Raamatun 
äärellä ja rukouksessa, jotta Jeesus 
saa tilaa sinussa; silloin sinä saat hei-
jastaa Jeesuksen valoa ja rakkautta 
ympärillesi. Psalmikin sanoo: ”Sinun 

luonasi on elämän lähde, sinun valostasi 
me saamme valon.” Ps. 36:9

Rukoilen Jeesuksen antamaa to-
dellista valohoitoa jouluusi ja koko 
elämääsi! 

Suuren suuri kiitos Ystäväni, kai-
kesta muistamisesta ja avusta kulu-
neena vuonna!

Sinua siunaten, 
Marika Huusko

Olemme kiitollisia lapsista ja lasten-
lapsista. Kiitollisena ajattelen myös 
teitä ystävät, ettette ole meitä unoh-
taneet, vaan olette pitäneet yhteyttä 
ja moni kertoo rukoilevansa puoles-
tamme! Kiitos myös sinulle ystävä, 
joka jaksat tulla vielä kantamaan 
vastuuta käytännön töistä! Jeesus 
teitä kaikkia runsaasti siunatkoon. 

Toivotan teille joulurauhaa ja Siu-
nattua uutta vuotta virren sanoin:

Oi Jeesus, tänne maailmaan 
et tullut itses tähden, 
minua saavuit auttamaan 
kurjuuden kaiken nähden.
Ja raskaan ristin kärsien 
armahdit minut, syyllisen.
Voisinko kyllin kiittää!

Siis, Vapahtaja, rukoilen, 
et sitä koskaan kiellä:
Nyt ota sydän syntinen 
ja asu aina siellä
sen ainoana Herrana, 
sen ilona ja riemuna
ja täynnä lohdutusta.

Vaan kuinka suuren vieraani
ottaisin oikein vastaan,
kun sydämeni, lahjani,
on multaa ainoastaan?
Oi Herra maan ja taivasten,
käyt itse luokse syntisten,
armosi meille annat.

Virsi 25:5-7

Raili Huusko

Rakkaat ystävät ja sukulaiset!

Airamin lamput eivät valaise kuin 
tietyn alueen eivätkä kestä loputto-
miin, vaikka vuosikymmenten kulu-
essa tehot ja kestävyys ovat varmas-
ti parantuneet. Jeesus-valon tehot ja 
kestävyys ovat sen sijaan ylivoimai-
set mihinkään muuhun verrattuna, 
onhan Hän maailman valo ja ian-
kaikkinen Isä. Hänen valonsa tah-
too valloittaa maailman joka kolkan, 
ja se valo ei sammu koskaan. Hän 
tahtoo tuoda todellisen ja kestävän 
valon sinunkin sydämeesi. Hän tah-
too tänään valaista sinun sisimpäsi; 
tuoda valoon kaiken elämästäsi, ne 

Hänen  
valonsa tahtoo  

valloittaa maailman  
joka kolkan.

VALOA!
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Tällä käytännönläheisellä kurssilla keskitymme Vanhan Testamentin kerto-
muksiin; kuinka löydämme niistä evankeliumin sekä kuinka kertomusten 
kautta voimme opettaa Raamatun totuuksia, jotka tukevat lapsen hengel-listä kasvua.
Kurssilta saat materiaalipaketin (kts. kuva) ja pääset itsekin valmistamaan 
materiaalia, mitä voit käyttää työssäsi lasten parissa. Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat kertoa lapsille Jeesuksesta ja opet-
taa heille Raamattua. Olitpa sitten pyhäkoulunopettaja tai kerhonohjaaja, äiti 
tai isä, mummi tai ukki tai muuten vaan asiasta kiinnostunut, olet tervetul-
lut mukaan!
Kurssipaikka: Lehtomäen koti, Lehtomäentie 211, 73320 NILSIÄAjankohta: 18.-19.2.2016. Kurssi alkaa la klo 9 ja päättyy su klo 15. Paikalle 
voit saapua jo perjantai-iltana. 
Perjantaina klo 17 alkaa 7-12-vuotiaille suunnattu ilta, johon voit halutes-
sasi osallistua. Sunnuntaina voit myös jäädä klo 16 alkavaan Kaikenikäisten 
yhteiseen koti-iltaan. Katso lisätiedot: www.lehtomaenkoti.netMajoitus ja ruokailut: sisältyy kurssiin, vapaaehtoinen maksu Kurssimaksu: Emme peri osallistumismaksua, mutta toimintaamme ja mate-
riaalikuluja voit tukea haluamallasi summalla tilille FI89 5288 0440 0216 18 
(Lehtomäen koti) viitenumero: 1054
Ilmoittautuminen 6.2. mennessä ja lisätiedot: Marika Huusko, 0440 271 325, 
marika.huusko@lehtomaenkoti.net. Kerro ilmoittautuessasi nimi, osoite, 
sähköposti, puhelinnumero, mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä kuvaile 
lyhyesti lapsityönkokemuksesi. 
Kurssin järjestää: Lehtomäen koti ja Lastenmissio

Tahdotko kertoa lapselle Jeesuksesta? 

Tule mukaan

* * * * * * * * * * * * * * * *                   *

*                       * * * * * * * * * * * * * * * *

-kurssille

   Eväitä
   raamatunopettamiseen 2

Kaipaatko ideoita lapsityöhön?

Vaarin pöydältä
Tammikuun viimeisenä päivänä tulee neljä vuot-

ta täyteen, kun jouduin tapaturmaan. Tämän 
neljän vuoden aikana on moni ystävä kysynyt, 

miksi juuri sinun piti joutua noin vakavaan onnetto-
muuteen. Eräs pitkäaikainen Ystävä veti minut erilleen 
Nilsiän torilla ja kertoi, kuinka hän ei ymmärrä: ”Teki-
köhän Suuri Jumala virheen, kun antoi JUURI SINUN jou-
tua noin suureen onnettomuuteen? Onko sinulla itselläsi tietoa 
siitä?” Vastasin: Ei ole. Sen jälkeen jouduin erikoisesti 
kyselemään rukouksessa: ”Miksi Herra annoit minun jou-
tua tähän vakavaan tapaturmaan ja näin otit minut pois kodin 
työstä? Miksi? Miksi? Miksi?” 

Mutta nyt syksyn aikana eräs saarnamies kertoi Nil-
siän seurakuntakodilla, kuinka hän on joutunut paini-
maan Jumalan kanssa, aivan kuten minä. Tämä miksi-
kysymys alkoi selvitä minulle vasta kotiin tultuani, kun 
otin erään vanhan kirjan, joka puhui siitä samasta asias-
ta!!! Kun etäännymme Herrasta ja rakkaus Herraan kyl-
menee, niin Herralla on keinot, voima ja valta palauttaa 
eksyksiin menossa oleva lapsi takaisin taivaan tielle! 

Vaimoni kanssa kävelylenkillä puhuimme näistä asi-
oista. Hän oli samaa mieltä kansani, kun normaaliarke-
na paiskin töitä, viikonloppuisin kävin kirkoissa saar-
naamassa ja seuroja pitämässä, niin lepohetket jäivät 
aika vähiin. Tästä olen saanut todella tehdä parannus-
ta!!! Nyt kun minut otettiin pois kodin työstä, niin Herra 
on pitänyt hyvää huolta Kodista ilman minuakin! Ihan 
ihmetellä on saanut Herran hyvää huolenpitoa! Minä 
olen saanut jännittää sairaalassa, miten kodissa selviävät 
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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.

kodin laskuista ja kun kysyn, miten 
olette saaneet laskut maksuun, Ma-
rika vastaa silmät loistaen: ”Kaikki 
laskut on maksettu”

Jeesus syntyi Betlehemin seimeen. 
Lapsuutensa ja nuoruutensa hän 
varmaan palveli puuverstaalla Joo-
sefia, kunnes aloitti julkisen toimin-
tansa. Millaisia koneita ja laitteita 
oli Joosefin verstaalla? Sitä emme 
tiedä. Uskoisin, ettei montaa sirk-
keliä ollut, eikä purun poistoa jne. 
ei ehkä ruuvin vääntimiä eikä ruu-
veja, mutta talttoja ja puukkoja oli 
sekä käsisahojakin saattoi olla! Mut-
ta Lähi-idän puut ovat kovia työs-
tää, kuten tammi jne. Siellä Jeesus 
työskenteli Joosefin kanssa; en tiedä 
mitä kaikkea he tekivätkään. Mutta 
raskain työ oli edessäpäin, Golgatan 
ristin työ, kun hän kantoi meidän 
kaikkien synnit ristinpuulle. Kuinka 
paljon ne painoivatkaan?

”Sen tähden Herra itse antaa teille 
merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen 
Immanuel, Jumala kanssamme” Jes. 7:14 

Jeesus syntyi tähän maailmaan, 
mutta ei maailmasta. Hän ei kehit-
tynyt historiasta, vaan hän on tul-
lut historian ulkopuolelta. Häntä ei 
voida selittää mitenkään ihmissu-
vun kannalta. Hän tuli maailmaan 
maailman ulkopuolelta. Herramme 
syntymä on adventti eli uuden tu-

leminen. Paavali kirjoitta Gal. 4:19 
”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täy-
tyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa 
muodon teissä” Onko hän jo syntynyt 
minuun ja sinuun sydämeen? Hänen 
täytyy tulla myös minuun ulkoapäin. 
Jeesus tuli maailmaan matalimmas-
ta ovesta, Betlehemin tallin ovesta. 
Samoin hän tahtoo tulla meidänkin 
elämään, sydämen ovesta. Tämä on 
tosiasia. Avatkaamme sydän Jeesuk-
selle, niin saamme jälleen viettää 
Betlehemin todeksi omassa elämäs-
sämme. 

Kiitos rukouksistanne ja kaikesta 
tuestanne kotimme hyväksi kulu-
neena vuonna! Kiitos myös ruko-
uksistanne minun ja Railin puolesta! 
Armorikasta joulunaikaa ja Uutta 
Vuotta 2017!

Jorma Huusko

Minulle voi soittaa numeroon 
044 595 3158

Ihan  
ihmetellä on saanut  

Herran hyvää  
huolenpitoa! 
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Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

7-12-vuotiaille

Tosi on!  

-toimintaa 

Lehtomäen kodilla  
Lehtomäentie 211, Nilsiä

Joka perjantai klo 17-20.
(iltaa ei ole 23.12. 30.12. eikä 6.1.)

Perjantai-illat

Leiri

SUPERSUURESTI  
TERVETULOA! 

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

17.-19.3.2016
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: 
27.11 ◦ 11.12.  ◦ 8.1.   ◦ 22.1.

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!

 Joulujuhla
Lehtomäen kodilla 

su 18.12.2016

 klo 13.00  Joulupuuro
  14.00  Jouluseurat
   Kahvit

Kauneimmat 
joululaulut

to 1.12.2016 klo 18.30

Tervetuloa!

Kevätpäivät 
                     1-2.4.2017

Mukana mm. 
Jorma Pihkala


