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Usein Kysytyt

Kysymykset
Mitä Lehtomäen kodissa tapahtuu?

N

ooa, Aabraham, Jaakob,
Joosef, Mooses… ja monet muut raamatunhenkilöt kulkivat pitkän tien odottaen
Jumalaa ja Hänen lupaustensa toteutumista. He uskoivat, vaikkeivat
nähneet. He elivät arkeansa ja tekivät sen minkä osasivat ja ymmärsivät. Syntisinä, raadollisina ihmisinä,
mutta kaiken keskellä Jumalaan turvautuvina. En tiedä, miten on sinun
kohdalla, mutta minua joskus harmittaa Raamattua lukiessa, että kun
siellä ei aina kerrota mitä ihmiset
ajattelivat ja kokivat odottamisen
ja vaikeitten tilanteiden keskellä.
Kiinnostaisi tietää tarkemmin, minkälaisia kysymyksiä heidän päässään risteili totaalisessa erämaassa,
kaivonpohjalla, arkkia rakentaessa
kuivalle maalle tms. Tai silloin kun
ihmiset pilkkasivat ympärillä, tai
kenties vaan kyselivät ihmeissään,
että mitä tapahtuu vai tapahtuuko
mitään, kun ei mitään näy. Entä kun
oma sydän vaan taisteli toivon ja
epätoivon välillä... Onneksi on kuitenkin Psalmit, jossa ihmislapsen
tuntoja on kirjattu ylös niin monenlaisista tilanteista.
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Rukoukseni
on, että saisimme
olla tavoittamassa
lapsia ilosanomalla
Jeesuksesta ja
auttamassa heitä
kasvamaan uskossa.
On niitä kysymyksiä ja mietteitä
paljon myös minun päässäni ja sydämessäni kotimme tilanteisiin liittyen; eikä niitä ole helppo sanoiksi
pukea. Osaltaan elän vielä odottamisen tunnelmissa, mutta kiitollinen olen myös siitä, että jotain on
avautunutkin minun ja kotimme
elämässä. Omien kysymysten lisäksi kohtaan paljon kysymyksiä myös
muiden esittäminä ja jonkun verran
taitaa erilaisia huhujakin toiminnastamme kulkea. Myös minun tekemiseni ja toimintatapani jossain asioissa ovat herättäneet kysymyksiä.
Ajattelin, että vastaan tässä nyt kaikille yhteisesti näihin kysymyksiin.

Olen jakanut kotimme toiminnan
kolmeen osaan. Lehtomäen koti
tarjoaa: koulutusta ja materiaalia kristilliseen lapsityöhön, kodin
muutamalle vainotulle kristitylle lapsiperheelle, kun aika on, sekä hengellisiä tilaisuuksia. Lisäksi olemme
vuokranneet tilojamme toisille kristillisille seurakunnille ja järjestöille
heidän omia leirejään ja kurssejaan
varten. Tämä tilojen vuokraus on
kuitenkin vain väliaikaista toimintaa
- siihen asti, kun kotimme täyttyy
omasta elämästä.
Miksi ja miten lapsityötä?
”Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan
kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän
on tehnyt”, sanoo Psalmi 78:4 ja sitä
tahdon olla omalta osaltani toteuttamassa. Rukoukseni on, että saisimme olla tavoittamassa lapsia ilosanomalla Jeesuksesta ja auttamassa heitä
kasvamaan uskossa. Sen lisäksi, että
omissa tilaisuuksissamme pyrin huomioimaan lapset ja kesällä on tulossa
pari lastenleiriä, niin koen, että tällä
hetkellä minut on kutsuttu mukaan
tukemaan ja varustamaan toisia, niin
että monet, monet ihmiset saisivat
apua, ideoita ja välineitä työhönsä
lasten parissa. Järjestämme siis käytännönläheistä koulutusta, kuinka
kertoa Jeesuksesta ja opettaa Raamattua lapsille sekä valmistamme
materiaalia lapsityön käyttöön.
Ylläpidän nettisivuja www.ilosanomalapsille.net, josta kuka tahansa
voi mm. käydä vapaasti poimimassa
ideoita sekä lataamassa opetuspohjia, raamattuvisoja, nukketeatterin

vuorosanoja yms. omaan käyttöönsä lapsityössä. Siellä on niin minun
kuin toistenkin, eriseurakunnista ja
järjestöistä olevien lapsityöntekijöiden, tekemiä materiaaleja. Sen lisäksi olen nyt ruvennut valmistamaan
puusta itse mm. erilaisia raamattuaiheisia pelejä ja muita apuvälineitä
lapsityöhön. Olen valjastanut myös
viikoittain kodissamme kokoontuvan käsityöpiirin tekemään mm. erilaisia käsinukkeja. Koko ajan yritän
olla silmät ja korvat auki ja ajatukset avoimina sille, että mitä kaikkea
voisikaan valjastaa evankeliumin
käyttöön. Ideoita otan mielelläni
vastaan!
Me ihmiset olemme erilaisia ja
opimme asioita eritavoin. Toisille
asiat jäävät mieleen kuulemalla, toisille näkemällä ja toisille tekemällä
ja kokemalla. Ja jos vielä näitä voi
yhdistellä niin sen parempi. Tämän
tähden uskon, että Jumala antaa
myös luovuutta ja erilaisia lahjoja
ja ideoita, millä voimme olla eritavoin tukemassa Jumalan Sanan oppimista ja sisäistämistä. Uskon, että
Jumala tahtoo käyttää erilaisia lauluja ja laululeikkejä, nukketeatteria,
toiminnallisuutta, kuten pelejä, leikkejä, toimintaratoja ja monia, monia
muita asioita valtakuntansa työssä;
Jumala itsehän on antanut meille
toimivat kädet, juoksevat jalat, laulavan ja puhuvan suun jne. Jeesus varmasti iloitsee siitä, että käytämme
niitä Hänen kunniakseen. Pääasiana
tietenkin se, että kaiken keskuksena
saa aina säilyä Jumalan Sana, Jeesus;
Hänen rakkautensa ja totuutensa.
Jeesuksessa löytyy todellinen Elämä
niin lapselle kuin aikuiselle. Ja Hän
itse Pyhän Henkensä kautta tekee
työtään lapsessa, synnyttäen ja vahvistaen uskoa. Me olemme vain pieniä astioita Jumalan käytössä.

Ideoita ja materiaalia

lapsityöhön!

Jeesuksessa
löytyy todellinen Elämä
niin lapselle kuin
aikuiselle.
Onko vainottuja jo tulossa?
En vielä näy eikä kuulu. Hiljaista on
viimeiset pari kuukautta olleet tällä
rintamalla, mutta selvittelyt jatkuvat.
Kyse ei ole kovin yksinkertaisista
asioista, joten kaikki etenee todella
hitaasti. Uskon, että jos tämä on Jumalan suunnitelma, että meille vainottuja kristittyjä joskus tulee, niin
he varmasti myös tulevat. Mutta jos
tämä on vain minun omaa ajastustani, niin projekti kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Joka tapauksessa
Jumalalla on varmasti suunnitelmansa siihen, että kotimme saa olla
jälleen koti kodittomille ja saamme
ruokkia nälkäisiä, oli ne sitten ketä
tahansa. Yhdistyksemme tarkoituksena on edelleen auttaa vähäosaisia lähimmäisiämme kristillisessä
hengessä, kunhan oikeat ovet taas
avautuvat. Auttamistyömme tulee
kohdistumaan lapsiin ja perheisiin
jo ensinnäkin sen syyn tähden, että
yksinäisenä naisihmisenä täällä asuessani ja tätä työtä nyt johtaessani
en kotiini voi juuri muita ottaa. Minun kutsumukseni ja varmasti myös
lahjani myös soveltuvat parhaiten
työhön lapsiperheiden parissa.
Eikö entisenlaista päihdetyötä voisi jatkaa?
Ei, ainakaan nyt. Kun olen lapsuuteni ja nuoruuteni kasvanut päihdeongelmaisten hoitokodissa ja omalta osaltani myös ollut monin tavoin
mukana siinä työssä, niin en jaksa
enää sitä työtä. Minulla ei myöskään

ole kutsua siihen työhön enkä edes
kykenisi siihen. Yhteiskuntamme
säännökset ovat myös nykyään erittäin tiukat, joten hoitokodin pyörittäminen ei entisellä mallilla tulisi
ihan noin vain onnistumaan.
Onko suunnitelmia työhallien käytölle?
Eikö ne nyt pitäisi saada tuottamaan
taloudellista hyötyä?
Hallit on nyt käytössä, vaikkei lähimainkaan samassa mittakaavassa
kuin ennen. Työtoiminnan tarkoitus
päihdetyönaikaan oli ennen kaikkea
tarjota työterapiaa hoidossa olleille
miehille eikä olla taloudellisen hyö-
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dyn tuottaja. Nytkään ei ole tarvetta eikä aikomustakaan saada halleja
yhtä laajamittaiseen käyttöön kuin
ennen. Tällä hetkellä hallissa valmistamme materiaalia kristillisen
lapsityön avuksi. Niitä myymme kotimme toiminnan hyväksi.
Mitä tilaisuutemme sisältävät ja
milloin niitä on?
Meillä on joka toinen sunnuntai,
”Kaikenikäisten koti-ilta” eli sisältää
raamattuopetusta, lauluja, rukousta,
yhdessäoloa ja tarjoilua kotoisissa
merkeissä niin lapsille kuin aikuisille. Tilaisuuden alkupuolella on lapsille suunnattu raamattuopetus ja
laulamme hengellisiä lastenlauluja.
Sen jälkeen lapsille on omaa puuhaa
ja leikkimahdollisuuksia ja aikuiset
jatkavat tilaisuutta vielä keskenään.
Toisinaan tilaisuudessa on vierailevia puhujia, toisinaan mennään
omalla poppoolla. Yhdessäolosta ja
tarjoilusta nautitaan niin ennen kuin
jälkeen tilaisuuden ja jokainen halukas voi myös tuoda jotain yhteiseen
tarjoilupöytään.
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Kuvat: Mika Huusko

Olen vain
tällainen pieni
tyttönen, jonka sydän
sykkii lapsityölle!
Lisäksi vietämme vuosittain Kevät- ja Syyspäiviä sekä Joulujuhlaa ja
nyt olisi tarkoitus myös kokoontua
Juhannusjuhlan merkeissä. Kesäisin pidämme mahdollisuuksiemme
mukaan lapsille kesäleirejä. Muita
mahdollisia tilaisuuksia lapsille ja/
tai aikuisille järjestetään sen mukaan
mitä matkanvarrella syntyy omasta
tai vierailijoiden toimesta.
Miten taloudellisesti menee?
Saamme olla todella kiitollisia, että
meistä on huolta pidetty myös taloudellisesti. Se, mitä juokseviin kuluihin olemme tarvinneet, sen olemme
saaneet, vaikka olemme toiminnan
osalta eläneet aika hiljaiseloa. Lämpöä on riittänyt, ruokaa on ollut pöydässä,
ja auto on saatu pidettyä ajossa jne. Toki
olemme yrittäneet elää
pienillä kuluilla, mutta
isojen kiinteistöjen ylläpitäminen aina kuitenkin
maksaa. Minä, kodin ainoana työntekijänä, myös
jatkan vanhempieni jalanjäljissä ilman rahapalkkaa.
Elämäämme ja kotiamme ylläpitää pääsääntöisesti yksityiset ihmiset; lisäksi
pieniä summia tulee yksittäisten kolehtien, kahvirahojen ja myyntituotteiden kautta sekä kirkkohallitus ja pari
seurakuntaa ovat meitä uskollisesti edelleen avustaneet.
Nöyrimmät kiitokseni teille
ystävät, jotka pidätte meistä
huolta omastanne antaen (myös
silloin, kun minä en muista kolehtia kerätä☺)!!

Miksi tilinumeroa ei näy missään, ei
ystäväkirjeessä eikä netissä?
Meillä ei ole ollut rahankeräyslupaa
1,5vuoteen ja sen tähden emme ole
voineet aktiivisesti kerätä rahaa eikä
tilinumeromme täten ole saanut
näkyä missään. Edellinen rahankeräyslupa loppui 2014 vuoden loppuun ja uutta emme ole vielä saaneet. Syynä tähän on, että olemme
joutuneet päivittämään yhdistyksemme säännöt, jotta ne vastaavat
nykyistä toimintaamme. Sen lisäksi
olemme joutuneet odottamaan, että
toimintamme selkiytyisi niin, että
meillä on toimintaa, minkä tueksi
voimme rahankeräyslupaa hakea.
Tänä keväänä rahankeräyslupahakemus on lähtenyt Poliisihallitukselle,
mutta sen käsitteleminen voi kestää
puolikin vuotta.
Kiitos!
Kiitos ystäväni, että jaksatte uskollisesti minua ja kotiamme muistaa
siitäkin huolimatta, etten ole kuin
isäni ja äitini, en omaa samaa kutsumusta enkä samanlaisia toimintamalleja kuin he ja olen vain tällainen
pieni tyttönen, jonka sydän sykkii
lapsityölle!
Siunattua ja aurinkoista kesää!
Marika Huusko

Terveisiä

Lehtomäen kodista!

”T

uon näistä vuosista kiitoksen Herralle. Häveten täytyy tunnustaa, että huono
on ollut mun palveluksein, vaan anna anteeksi armosta mun puutokseni, tämänkin
viimeisen vuoden rikkomukseni.”
Tämä on totta myös minun kohdallani nyt, kun olen joutunut luovuttamaan Lehtomäen kodin toiminnan nuoremmalle sukupolvelle.
Minä myös nuorena haaveilin jonnekin lähetyskentälle lähtöä, mutta
minun lähetyskenttäni olikin yllättävän lähellä, oman kotikyläni koululla. Minun opiskeluni vain jatkui vaativammassa yliopistossa, jota voin
suositella erikoisesti niille, jotka
kokevat omaavansa äkkipikaisuutta. Luonteeltaan vaikeimpia ”tenttejä” tulee yön hiljaisuudessa. Aina
voi kyllä valmistautua rukoilemalla
näitä uusia tenttejä varten. Monta
kertaa tuntui siltä, etten enää jaksa,
mutta onneksi tässä työssä ei pysty
samoja murheita kauan murehtimaan, kun tulee niin nopeasti uusia.
Uudet murheet auttavat jaksamaan
ja unohtamaan vanhemmat, eli ei
kauan voi samoja murheita murehtia, kun jatkuvasti tulee uusia. Näin
opiskelu tässä opistossa etenee…
Onneksi Herra on ollut uskollinen
ja auttanut.
Jo 38 vuosi on täyttymässä tässä
opistossa, lienenkö mitään oppinut?
Viime vuosina on rakas vaimonikin
ihmetellyt minun ”pitkää pinnaa” eli
on huomannut opiskelun ainakin
vähän edistyneen. Näin tämä työ
päihdeongelmaisten parissa ei ole
yksitoikkoista, vaan mielenkiintoista.
Joskus saan itsekin huomata, kuinka
oma luonteeni on muuttunut! Ei tarvitse enää heti kiivailla, VAAN ON
AIKAA kuunnella ja rukoilla mitä ja
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miten vastaa näissä vaikeissa keskustelutilanteissa!
Häveten minäkin joudun tunnustamaan, että huono on ollut palvelukseni niin kodin ystäville kuin
Herralle. Saan olla kiitollinen siitä
kuinka Elon Herra on antanut mi-

Emme ilman
esirukoilijoita
olisi selvinneet
näissä taisteluissa!
nullekin yhteensä kaksikymmentä
armolahjaa: Rakas vaimoni + kuusi
lasta + kymmenen lastenlasta + yksi
vävy + kaksi miniää. Eikös siitä yhteenlaskettuna tule kaksikymmentä?

Oikein Suuri KIITOS TEILLE
ystävät; jotka kaikesta puutoksista
huolimatta olette jaksaneet rukoilla
kodin työn puolesta! Emme ilman
esirukoilijoita olisi selvinneet näissä
taisteluissa! Toivoni on, että jaksaisitte rukoilla edelleen nuortemme
puolesta: Annukan, Arin, Anssin,
Markuksen, Marikan ja Mikan, jotka
ovat auttaneet minua sekä Hanna ja
Tuuli -miniäni ja Henrik-vävy ovat
auttaneet MINUA JAKSAMAAN
TÄSSÄ työssä! Kiitos Heille ja ennen kaikkea Herralle! Kiitos myös
Kodin ystäville, jotka olette jaksaneet rukouksin ja uhrein tukea kotimme toimintaa!
Siunattua ja aurinkoista kesää!
Jorma Huusko
044 595 3158

Tutustu ja t
il

aa!

Ystäväkirje I 5

Rakkaat Lehtomäen kodin ystävät

P

itkästä aikaa kirjoitan teille
tähän ystäväkirjeeseen. Paljon on ehtinyt tapahtua tällä
välin. Miehiä ei ole enää kodissa hoidossa; tehtäväkuva on muuttunut.
Uskolliset työntekijät Jorma ja Raili
ovat eläkkeellä ja tytär Marika on nyt
kodin johdossa. Heidän poikansa
Mika oli välillä vastuussa, mutta on
nyt oman yrityksen toimijana.
Nytkin tehdään Lehtomäessä hyvää ja tarpeellista työtä. Tällä hetkel-

lä työ on lapsikeskeistä, alkukesästä
on muun muassa lastenopettajien
opetusleiri. Lisäksi Lehtomäessä
järjestetään Raamatuntutkistelua ja
seuratoimintaa. Vielä toiminta on
hakusessa, mutta hyvää suuntaan
ollaan menossa. Uskon, että oikeat toimintatavat vielä aukeavat niin
kuin Herra tahtoo. – Erityisen iloinen olen siitä, että tavoitteena on
panostaa työtä lapsiin ja nuoriin. Sananlaskut 22:6 sanoo: ”Totuta poika-

nen/tyttönen, tiensä suuntaan, niin hän
ei vanhanakaan siitä poikkea.” Lapsissahan meillä on tulevaisuus. Kun
nuorille tulee vahva kristillinen pohja elämää varten, se tuottaa kestävää
hedelmää. Nuoret pystyvät ohjaamaan muita nuoria oikeaan suuntaan ja myöhemmin vanhempina
jättämää kristilliset arvot omille lapsilleen. Tämä siksikin, kun kristillinen opetus kouluissa ja kodeissakin
on vähenemässä. Niin kauan kuin

Lapsissahan
meillä on tulevaisuus.
lapset kuuntelevat vielä, heille tulee
kertoa Vapahtajasta, Jeesuksesta.
Itse olen hengellisen musiikin, erityisesti kuoromusiikin harrastaja ja
-osallistuja. Valitettavasti ajan ilmiö
näyttää olevan, että laulajat ovat
vähenemässä muun muassa ikääntymisen johdosta. Toivo kuitenkin
elää, että hengellinen musiikki saisi
lasten leiritoiminnan ja koulujenkin
kautta uusia nuoria innostumaan ja
osallistumaan.
Lehtomäen koti saatiin kerran perustaa ja ylläpitää rukoillen Jumalan
johdatusta ja apua Hänen antamassaan työssä. Rukoillen meidän tulee
edelleen jatkaa Lehtomäen kodin
toiminnan puolesta, jotta Jumalan
alkama työ saisi tänään jatkua Hänen tahtonsa mukaan. Rukousta
tarvitaan myös maamme hyväksi,
ettei Herra meitä jättäisi. Välistä on
meno sellaista kuin Jumalaa ei olisikaan tai Häntä ei tarvittaisi. Siispä
on hyvä rukoilla Psalmin 130:1-4
sanoin: ”Syvyydestä minä huudan sinua
Herra. Herra kuule minun ääneni. Tarkatkoon sinun korvasi minun rukousteni
ääntä. Jos sinä Herra pidät mielessäsi
synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus,
että sinua peljättäisiin.”
Siunaavin terveisin,
Mauri Turunen
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Ystävämme

Kuva: Raili Huusko

1. Kuka olet?

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

Olen Oksmanin Anja, eläkkeellä
oleva kodinhoitaja Nilsiästä. Kahden lapsen äiti ja kahden mummo.
2. Mitä sinulle kuuluu?
Minulle kuuluu aika hyvää – joskin
tässä iässä alkaa tulla noita ”remppoja”, muun muassa silmissä ja
polvissa se jo tuntuu. Iloitsen kun
kuitenkin voin liikkua ja harrastaa –
mennä vapaasti. Käyn muutamien
yksinäisten ihmisten luona seurakunnan tilaisuuksissa ja kerhoissa.
Sieltä on sitten aina mukava tulla
tänne ”pesäkoloni” hiljaisuuteen.
3. Kuinka olet aikoinaan löytänyt tiesi
Lehtomäen kotiin?
Lehtomäen koti tuli tutuksi, kun
eka kerran tulin Lehtomäkeen työni
puolesta vuonna 1986 kun Markus,
Huuskon perheen neljäs lapsi syntyi. Kodissa tunsin heti sellaisen
rakkauden ja lähimmäisen auttamisen ilmapiirin. – Pienen pitäjän asukasluvun verran, noin 1800 miestä
on Lehtomäessä yritetty auttaa 38
vuoden aikana.

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

Yhteystiedot:
keelle päästyäni oli sitten enemmän
aikaa. Nyt olen ollut enimmäkseen
”Marian osassa” siellä juhlissa käydessäni.

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

5. Kuinka olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Moni kertoo jonkun ajankohdan tai
tapahtuman elämänsä varrelta, jolloin on oppinut tuntemaan Jeesuksen. Minulla se on tullut pikkuhiljaa
pienestä pitäen, sillä äiti ja mummo
rukoilivat ja opettivat minullekin, samoin täti ja kummi. Lisäksi Reittiöllä pyhäkoulun opettajat Martta sekä
Eero. Rippikouluaika Varpaisjärvellä
merkitsi myös paljon. Rovasti Tuovinen antoi ulkoläksyksi Ps. 23 ja 103
sekä Room. 8:33-39

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

Usko
merkitsee turvaa
ja luottamusta,
mitään ei tarvitse
pelätä.

6. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Kun menetin vuonna-88. puolison,
isän ja nuori sukulainen kuoli kolmantena 7 kuukauden sisällä, silloin
tuo paimenpsalmi lohdutti, rohkaisi
ja antoi voimia. ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, on pelkäisi mi-tään
pahaa, sillä Sinä olet minun kanssani.”
Usko merkitsee turvaa ja luottamusta,
mitään ei tarvitse pelätä.

4. Mikä saa sinut tekemään vapaaehtoistyötä
kotimme hyväksi?
Kun näin Railin ja Jorman työpaineet teki mieli auttaa omalta pieneltä osalta muulloinkin. Ehkä siihen
vaikutti myös taustani, sillä isä-reppanalla oli myös alkoholiongelma.
Tulin siellä itsekin autetuksi. Eläk-

7. Haluatko lähettää terveisiä kodin ystäville?
Lehtomäen kodin alttarilla on tukeva risti, jonka takaa loistaa valo.
Vastapäisellä seinällä on taulussa
teksti: ”Tähän asti on Herra auttanut.”
Rukoillaan ystävät, että se olisi edelleen totta Huuskojen elämässä. Voimia ja siunausta!

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

Haluatko
ystäväkirjeen
mielummin
sähköpostiin?
Tee muutokset helposti
sähköpostilla:
posti@lehtomaenkoti.net
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LEHTOMÄEN KODILLA TAPAHTUU:

KOTOISISSA MERKEISSÄ:
evästä Raamatusta
niin lapsille kuin aikuisille
rukousta
yhteislaulua
mukavaa yhdessäoloa
lapsille leikkihuone
tarjoilua
Parittoman viikon
sunnuntaisin klo 16 alkaen
Seuraavat koti-illat:
29.5. ◦ 12.6. ◦ 10.7. ◦24.7. ◦ 7.8.
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TERVETULOA!

KÄSITYÖPIIRI
Joka perjantai klo 12 alkaen

Tehdään yhdessä
mm. lapsityön tarvikkeita
kuten muppet- ja
näppinukkeja (myyntiin)
Uusia valmistettavia tuotteita
ideoidaan kokoajan lisää.

N
KAIKENIKÄISTELA
JUHA NNUSJUH
Juhannusaattona
24.6. klo 18
Raamattua
rukousta
yhteislaulua
toimintapisteitä
makkaraa
lettuja...
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