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Samalla myös
tiedän sen, etten voi elää
todeksi muitten toiveita
enkä muitten kutsua.
tai vanha vaan tule rohkeasti mukaan
tälle kotoisalle ja käytännönläheiselle kurssille. Oiva keino toimia lasten
parhaaksi on myös tuoda heitä, vaikka tänne meille kesäleirille. Kaikesta
kesäelämästä tarkemmat infot löydät
tästä kirjeestä.

K

evät on kulunut nopsasti
ja monipuolisten askareiden siivittämänä. Tykkään
vaihtelusta, enkä jaksa yhteen ja
samaan asiaan keskittyä hirvittävän
pitkään, joten työ tällaisessa kodissa
sen suhteen sopii minulle mainiosti.
Vaihtelu toki tuo mukanaan myös
monenlaisia, välillä liiankin suurilta
tuntuvia, haasteita, mutta jospa ne
pitäisi minut riippuvaisena Jeesuksesta.
Vaikka sää on aika kolea ja luntakin on vielä maassa näin toukokuun

KAIKENIKÄISTEN YHTEINEN

KOTI-ILTA

puolivälissä, niin eiköhän se kesäkin
sieltä vielä tule. Kesäaikaan on monia hyviä syitä ajella tänne meille ja
kutsua muitakin mukaan. Kaikenikäisten Koti-illat jatkuvat läpi kesän
parittoman viikon sunnuntaisin ja
juhannusjuhlaa vietämme juhannusaattona. Jos sinua vähänkin kiinnostaa olla mukana viemässä evankeliumia lapsille, omassa lähipiirissäsi tai
laajemminkin ja kaipaat siihen eväitä,
niin ilmoittaudupa mukaan kesäkuun ”Raamatunopettaminen lapsille”
-kurssille. Älä sano, että olet nuori

Lehtomäen kodilla parittoman viikon
sunnuntaisin klo 16 alkaen

Seuraavat koti-illat: 28.5. • 11.6. • 9.7. • 23.7. • 6.8.
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KOTOISISSA MERKEISSÄ:
evästä Raamatusta
niin lapsille kuin aikuisille
rukousta
yhteislaulua
mukavaa yhdessäoloa
lapsille leikkihuone
tarjoilua

TERVETULOA!

Kuulumisia

Suuntaviivoja
Tänään iloitsen siitä, että olemme
saaneet laadittua ja virallisissa kokouksissa hyväksyttyä suuntaviivat
kotimme uudelle työlle. Pitkään
olen kuunnellut erilaisia toiveita ja
ehdotuksia, mitä meidän tulisi tehdä ja se on toisinaan aika repivää.
Tiedän, että on paljon monenlaisia
hyviä ja hyödyllisiä asioita, mitä voisimme tehdä eikä tästä maailmasta
työ lopu koskaan. Samalla myös tiedän sen, etten voi elää todeksi muitten toiveita enkä muitten kutsua.
Jos aion tehdä työni hyvin, on tehtävä sitä, mihin minut on kutsuttu
ja mihin minulle on lahjat annettu.
Jos yrittää tehdä enemmän ja laajemmin, kaatuu koko homma. Uskon myös, että Jumala iloitsee siitä,
että olen uskollinen sillä, mitä Hän
on sydämeeni antanut. Kiitos, että
olet jaksanut rukoilla puolestamme,
että ymmärtäisimme tämänhetkisen tehtävämme ja uskaltaisimme

mennä eteenpäin, niistä ovista, joita
meille avataan. Yritän tähän kirjata
nyt infot siitä, missä mennään.
Toimintaympäristö
Elämme maailmassa, jossa perheet
ovat rikkinäisiä, yhä useammat perheet elävät taloudellisessa ahdingossa ja eriarvoisuus ja häiriökäyttäytyminen lisääntyvät. Koulujen
uskonnonopetus on vähentynyt
ja se ei ole enää tunnustuksellista.
Lapset elävät kovien vaatimusten
sekä liian usein myös kiusaamisen
keskellä. Yhteiskunnassamme perinteisiä kristillisiä arvoja ajetaan
alas. Median valta on kohtuuttoman suuri; se muokkaa käsityksiä
ja mielipiteitä sekä sumentaa toden
ja virtuaalimaailman eroa lasten elämässä. Maamme lapset elävät kovassa maailmassa ja monenlaisten
haasteiden keskellä ja vähissä on
he, jotka vievät lapsille ilosanomaa
pelastajastamme ja todellisesta turvantuojasta, Jeesuksesta. Mitä voisimme tehdä heidän hyväkseen?

Visio
Näiden mietteiden äärellä kotimme
visioksi, eli pitemmän ajan unelmaksi ja tavoitteeksi olemme muotoilleet seuraavaa: ”Lehtomäen
koti on kristittyjen yhteisö, joka
tavoittaa Suomen lapset kristinuskon sanomalla ja tarjoaa heille mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus ja kasvaa hänen
opetuslapsenaan.” Käytännössä
siis tarjoamme: 1. raamattuopetusta
ja toimintaa lapsille erilaisten toimintamuotojen ja kanavien kautta,
2. koulutusta ja materiaalia kristilliseen lapsityöhön 3. paikan kasvaa
kristittynä ja palvella omilla lahjoillaan Jumalan valtakunnan työssä. 4.
Hengellistä toimintaa ja tapahtumia
kaikenikäisille.
Arvot
Kotimme arvoiksi olemme määritelleet seuraavaa: 1. Vastuullisuus vastuu lasten terveestä hengellisestä
kasvusta. 2. Avoimuus - kaikkeen
toimintaa on myös vanhemmat ter-

vetulleita katsomaan ja kuulemaan,
mitä opetamme ja miten toimimme
lasten kanssa. 3. Turvallisuus - huomioimme lasten fyysisen ja henkisen turvallisuuden. 4. Lapsuuden
arvostus – rajat ja rakkaus. Uskon,
että näillä eväillä meidän on tässä
vaiheessa jatkaa elämäämme.
Rukouksin eteenpäin
Kiitos, kun suljet jatkossakin rukouksiisi olemisemme ja tekemisemme, että saisimme elää Jumalan
suunnitelmissa ja hänen kunniakseen! En ole hylännyt tai unohtanut
vainottuja kristittyjä perheitä, mistä
olen aiemmin kirjoitellut, mutta sillä
saralla on nyt aivan hiljaista. Se, mitä
nyt teemme ei ole esteenä sille, että
jos Jumala jossain vaiheessa hyväksi näkee heitä meille lähettää, niin
olemme silmät, korvat ja sydämet
avoimina. Sitä vain tahdon, että Hänen suunnitelmansa ja aikataulunsa
ymmärtäisin. Rukouksin eteenpäin!
Marika

Joko olet tsekannut uudistetut nettisivut?
www.lehtomaenkoti.net
www.ilosanomalapsille.net

Ystäväkirje I 3

Kolme rukousta

L

uin tänä keväänä kirjan
”Se jokin” (Craig Groeschell). Se oli moninkin
tavoin rohkaisevaa, innostavaa,
mutta myös kohti käyvää luettavaa oman elämäni ja työni
tilanteisiin liittyen. Kirjan viimeisessä kappaleessa kirjoittaja haastoi ottamaan kolme
rukousta osaksi elämääni. Olen
yrittänyt opetella ja rohkaistua
rukoilemaan niitä ja siksipä
jaan ne ja jotain niistä nousseita
ajatuksia nyt sinulle.
1. Pane minut lujille
Pelottava rukous. Näen rukouksen kuitenkin uudessa valossa, kun ajattelen sitä tarkemmin.
Jumala voi panna minut lujille,
vaikka viemällä minut uusin tilanteisiin ja haasteisiin, kenties
kohtaamaan jotain, mikä riipaisee sydäntäni syvältä, tai tekemään jotain, mitä lähelläni olevat eivät ymmärrä ollenkaan,
pitävät vain tyhmänä tai aivan
mahdottomana. Niiden kautta
Jumala pitää minut riippuvaisen Hänestä ja haluaa opettaa
minua elämään uskosta; luottavan Häneen ja lepäävän kaiken keskellä hänen kädessään.
Samalla näen, että Jumala voi
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elämässäni ja elämäni kautta
paljon enemmän kuin voin itse
ymmärtää ja nähdä; silloin kun
minä olen heikko, Hän saa tilan
toimia ja olla voimakas.

kun minä olen
heikko, Hän saa tilan
toimia ja olla voimakas.
2. Murskaa minut
Ei kuulosta yhtään helpommalta ja mukavammalta rukoukselta. Ymmärrän kuitenkin,
että kun Jumala saa murskata
minut hyvällä tavalla, sillä on
suuri siunaus. Niin helposti
rakennan sydämeni ympärille suojamuurin, yritän kovettaa tunteeni ja pysyä vahvana.
Vasta silloin, kun Jumala saa
murskata kovuuteni ja kaikki
kahleet, jotka minua sitovat,
hän voi siunata kauttani toisia.
Kun sydämeni pehmenee, näen
asioita, joilta olen halunnut
ummistaa silmäni, toisten hätä
koskettaa minua ja sydämeni
syttyy elämään. Voin itkeä itkevien kanssa ja iloita iloitsevien

kanssa. Jumala herättää minussa ”pyhää tyytymättömyyttä” ja hätää ja sen seurauksena vaikuttaa
tahtomista ja tekemistä lähimmäisteni parhaaksi.
3. Paranna minut
Tämä kuulostaa jo paljon mukavammalta. Ennen kuin kuitenkaan voin rukoilla parantumista, minun on ymmärrettävä
ja myönnettävä, millä tavoin
olen sairas ja mitä tarpeita minulla on. En ole fyysisesti sairas, mutta monenlaisia haavoja
ja kipukohtia löytyy. Niiden
myöntäminen ja esiin tuominen ei kuitenkaan ole helppoa.
Jumala haluaa ja voi parantaa,
mutta minun täytyy olla rehellinen ja myöntää, että tarvitsen
parantajaa ja puhdistajaa. Minun parantuminen ei ole iloksi
ainoastaan minulle vaan myös
lähellä eläville.
Onko sinun elämässäsi sijaa
näille rukouksille? Tahdotko
kanssani opetella ja rohkaistua
rukoilemaan näin: Jeesus, pane
minut lujille. Jeesus, murskaa
minut. Jeesus, paranna minut.
Marika

Materiaalipaja ja talkoopäivä
KESKIVIIKKOISIN

9.00 aamukahvi/tee
11.30 lounas
14.00 päiväkahvi/tee, hartaus- ja rukoushetki
		 Mukaan voi tulla siihen aikaan päivästä kuin itselle sopii.
Luvassa erilaisten lapsityön materiaalien
valmistusta (puu/tekstiilityöt)
sekä kiinteistö- ja pihatöitä,
siivousta ja keittiöhommia, sen mukaan,
mitä milloinkin on tarve tehdä.
Lisätiedot Marikalta: 044 027 1325, marika.huusko@lehtomaenkoti.net

TERVETULOA MUKAAN!

Tahdotko kertoa lapsille Jeesuksesta

ja opettaa heille Raamattua?
Kaipaatko ideoita, innostusta

ja kenties rohkeuttakin
lasten parissa toimimiseen?

Tule mukaan
käytännönläheisille

lapsityön
kursseille!

Raamatun opettaminen lapsille 1-kurssi (ROL1) 7.-11.6.

(ilmoittaudu 28.5. mennessä)
Sisältö: Evankeliumin perusasioiden opettaminen lapsille, raamattuopetuksen valmistaminen ja opettaminen
sekä opetusta tukevat työvälineet. Kurssi koostuu oppitunneista, käytännön harjoitustöistä ja yhteisestä jakamisesta.

Raamatun opettaminen lapsille 2-kurssi (ROL2) 5.-9.8.2017

(ilmoittaudu 19.7. mennessä)
Sisältö: Raamatun opettaminen uskovalle lapselle, uskovan lapsen opetuslapseuttaminen sekä opetusta tukevat työvälineet.
Kurssi koostuu oppitunneista, käytännön harjoitustöistä ja yhteisestä jakamisesta.

Kesä-, syksy- ja kevätkurssit:

Nyt on mahdollista hakeutua lapsityön kurssille pidemmäksikin aikaa (yli 18-vuotiaat); kesäksi, syksyksi tai kevääksi!
Ilmoittautumiset: www.lehtomaenkoti.net / marika.huusko@lehtomaenkoti.net / 0440 271 325
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Tämä työ on
ollut todella
tunnerikasta työtä!

TERVEHDYS LEHTOMÄEN KODISTA

T

alvi oli vähäluminen ja lauha. Ei mennyt lämmitykseen
paljon haketta. Tässä talvella
odottelin ruokasalin pöydän ääressä
ruuan valmistumista, johon myös
Markus poikani tuli odottelemaan;
hän sanoi, että nykyisin puhutaan,
ettei miehillä ole tunteita, vai ei oo,
nytkin hänellä on ”nälän tunne” minä
jatkoin: ”niin on minullakin”.
Vae ee oo tunteita; On todella ollut tunteita tässä kodin työssä: on
ollut hädän tunteita, alemmuuden
tunteita, huonommuuden tunteita, häpeän tunteita, pelon tunteita,
syyllisyyden tunteita, katumisen
tunteita. On myös ilon ja onnellisuuden tunteita. Tämä työ on ollut
todella tunnerikasta työtä!
Hädän tunteita olen kokenut, kun
joku kaveri on meidän mielestä ollut etsivä ja otollisella ajalla meidän
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kodissa, mutta sitten jonain yönä
salaa karkaa meidän kodistamme.
Tässä yksi esimerkki jolloin tunnemme hätää, jopa tuskaa, kun monenlaisia ikäviä asioita jälkeenpäin
sitten hänestä kuulemme. Voi harmi, kun hän läksi kodistamme salaa. Huonommuuden tunteita tulee,
kun jonkun toisen kodin työntekijä
tulee ja kertoo miten hyvin heidän
kodissaan toimitaan ja miten monet heillä tulee uskoon ja vapautuu
päihteistä.
Mutta häpeän tunteita tunnen
silloin, kun asiakkaita tulee työverstaalle ja meillä on niin sekaisin,
työkalut ja työtarvikkeet. Varsinkin
puuverstaalla, joka on ollut viime
vuodet minun vastuulla. Marika
ennen työhön tuloaan siivosi puuverstaan, joka minun olisi pitänyt
pitää siistinä koko ajan. Talossa on

ollut muutamia sellaisia miehiä, jotka ovat aiheuttaneet pelkoa. Syyllisyyden tunteita on kertynyt miesten
auttamisessa ja työhallien puolella,
kun olen epäonnistunut. Olen oppinut katumaan omia tekojani ja
puheitani. Iloa ja onnea ovat tuottaneet ne kaverit, jotka ovat saaneet
avun elämäänsä. Kun olemme olleet kyläilemässä, iloa ja onnea on
tuottanut se, että keskusteluista ja
rukouksista on tullut apua elämään.
Olen saanut kokea, että Herra oli
läsnä siellä.
Pyydän anteeksi kaikilta ystäviltä,
joiden seurassa olen käyttäytynyt
sopimattomasti tai muuten loukannut!
Näin Herra opettaa työntekijöitään julistamaan hyvää sanomaa
myös silloin, kun tunnemme itsemme hyvin heikoksi ja vajavaiseksi
työntekijäksi, vielä silloinkin, kun
olen aivan epätoivoinen epäonnistumisieni tähden. Nämä tunnot
pukee Niilo Tuomenoksa parhaiten
sanoiksi vaellusvirressään:
”Sä suostuit mahdottomaan, mun luona asumaan. Jo aivan tällaisena, mua
kaikes kantamaan. Et väsy vaikka
usein, mä väsyn kokonaan. Sun armos
rakkautesi, ei lopu milloinkaan.”
”Epäkiitollinen työmaa”, näin joku
rohkeni sanoa kotimme työstä.
Mutta tämänkin kodin työssä on
elämä parhainta silloin, kun Herra
suostuu luonamme asumaan. On
suurinta armoa käydä yhtä matkaa
Herran kanssa, päivästä päivään.
”Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut?
Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet
esiin: minä, Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama.” Jes
41:4
Jorma ”vaivainen vaari”

Ystävämme – Osmo Korhonen
1. Kuinka olet aikoinaan löytänyt tien Lehtomäen kotiin?
Ensi kosketus Lehtomäen kotiin oli Nilsiän kirkossa Kansanlähetyksen tapahtumassa. Siellä oli
myös Reino Valkama. Minulla oli pohjakosketus
elämässäni, kun menin sinne etsimään rauhaa.
Menin alttarille ja Reino tuli vierelle. Kuunneltuaan hetken, hän sanoi, että tietävänsä miehen,
joka voi auttaa ja vei minut etupenkkiin Jorman
viereen. Minä hölmistyin nähdessäni Jorman
kädet, sillä en minä juuri muuta hänestä nähnytkään enkä muista muuta. Minulle tuli ajatus
”seppä”, ”sepän kädet”. Mitä tuo seppä tietää näistä asioista? Seuraava ajatus oli ”seppä Högman” ja
”yksi sinulta puuttuu”… ja tuo ”tietämätön seppä”
kutsui minut vielä seuraavaksi päiväksi Lehtomäkeen. Siitä on kulunut noin 27vuotta tuon
tietämättömän sepän jälkiä seuraten ja siunauksia nauttien.
2. Mikä saa sinun tekemään vapaaehtoistyötä
kotimme hyväksi?
Jorman pyyteetön antautuminen työhönsä.
3. Kuinka olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
En voi sanoa, että olen oppinut tuntemaan Jeesuksen; pikemminkin olen oppinut ja opin joka
päivä seuraamaan hänen jälkiään ja kuulemaan
Hänen ääntään.
4. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Jeesuksessa on kaikki. En uskalla aloittaa yhtäkään päivää ilman Häntä. Kiitän Jeesusta kun
saan seurustella joka päivä, jatkuvasti, Hänen
kanssaan.
5. Millaisia terveisiä haluat lähettää Lehtomäen kodin ystäville?
Rukoilkaa Elon Herraa yhä suurempia siunauksia Marikan aloittamalle työlle, että se työ saisi
kasvaa ja tuottaisi tuhat kertaisen sadon. Ja että,
tälle työlle löytyisi tukijoita ja apuvoimia.

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.

Ystäväkirje I 7

Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Kaikenikäisten yhteinen

JUHANNUSJUHLA

Lehtomäen kodilla Juhannusaattona, 23.6. klo 17

Ohjelmassa:

• Kaikenikäisten ystäväseurat, alussa lapsille suunnatut laulut ja opetus.
• Toimintapisteitä
• Makkaraa, lettuja, kahvia yms. tarjottavaa
n!
• Kokko sään salliessa
ule mukaa
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7-9-vuotiaille 4.-6.7.
- aloitus ti klo 17, päätös to klo 17 -

10-12-vuotiaille 27.-30.6.
- aloitus ti klo 17, päätös pe klo 17 -

Luvassa hyvää ruokaa, raamattuopetusta,
rukousta, yhteislaulua, Essi ja Elmeri
-muppetit, monenlaista mukavaa yhteistä
tekemistä, kivoja kavereita…
Emme peri osallistumismaksua;
voit tukea työtämme
juuri sillä summalla kuin sinulle sopii.
Ilmoittautumiset 19.6. mennessä ja lisätiedot:
www.lehtomaenkoti.net
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
0440 271 325

