
TAPAHTUMAT

Perjantaina 16.1.
klo 18 raamattupiiri
seurakuritakodilla
Sunnuntaina 18.1.
klo 14 (Huom. aika) sanaju
malanpalvelus kirkossa, vt.
kirkkoherra Heli Kinisjärvi.
klo 16 Palojoensuun raa
mattupiiri Kerttu ja Reino
Rantatalolla.

Sunnuntaina 25.1.
klo 11 messu kirkossa, vt.
kirkkoherra Heli Kinisjärvi,
Keskiviikkona 28.1.
klo 10 Sibeliuksen juhla-
vuoden koululaiskonsert
ti kirkossa
Sunnuntaina 1.2.
klo 11 Sanajumalanpal
velus kirkossa, Heli Kinis
järvi, jumalanpalveluk
sen jälkeen Yhteisvastuu

tilaisuus ja kirkkokahvit
seurakuntakodissa.

LUOVATUPA
Avoinna ma klo 10-17, ti
pe klo 9-15, kuukauden
viimeinen perjantai sul
jettu. Puh. 0400 378 794.

ILMOITUSTAULU

Reetta Riipiranta lomalla
6.2.saakka.

Ikäihmisten kerhot
viikolla 3:
Keskiviikkona 14.1.
klo 14-16 Peltovuoman
koululla
Torstaina 15.1.
klol 3-15 Palojoensuun vir
tapiiri Pirkko Rantatalolla
viikolla 4:
Tiistaina 20.1. klo 13-15
Hetan kerho Luovatuvalla
Keskiviikkona 21.1.
klo 14-16 Peltovuoman
koululla
Torstaina 22.1. klo 12-14
Karesuvannossa kappelilla

Viraston aukioloajat
muuttuvat -

1.1.2015 alkaen virasto on
avoinna maanantaisin klo

12-17 ja tiistaisin klo 9-14.
Virastoa hoitaa osa-aikai
nen kanslisti Elma Manne
la, puh. 040 770 2073, elma.
mannela@evl.fi. Talousasi
oissa yhteys kanslisti Ei
ja Sinikumpuun, puh. 040
064 2949, eija.sinikumpu@
evl.fi.

Vt. kirkkoherra,
seurakuntapastori,
saamelaispappi
Heli Kinisjärvi
p. 040 162 6959,
heli.kinisjarvi@evl.fi
Kanslisti Elma Mannela,
kirkkoherranvirasto
p. 040 770 2073,
elma.mannela@evl.fi
Kansiisti Eija Sinikumpu,
talousasiat
p. 040 064 2949,
eija.sinikumpu.@evl.fi
Diakonissa Reetta
Riipiranta
p. 0400 891 310,
reetta.riipiranta@evl.fi
Seurakuntamestari
Eija l.eppänen
p. 040 779 2544,
eija.leppanen@evl.fi

Suo Herra toivon
kynttilöiden loistaa
PAHA Nuutti on jo vienyt joulun pois ja
me taas palanneet juhlahumusta arkeen. F
kynttilöiden pehmeän loisteen tilalle ovat
seet ensimmäiset kirkkaat auringon säteet. 1’
laisevat mielemme ja saavat ajatuksemme
tymään jo kohti kevättä.

Vaikka elämme kirkkovuodessa loppiais
kaa, ei joulun sanoma ole kadonnut. Joului
si on yhä keskellämme. Ja yhä Hän tuo rau]
iloa meidän elämäämme.

Hän ei syntynyt vain jäädäkseen seimeen
kumaan, vaan Hän tuli antamaan meille
pääsiäisen riemun ja helluntain voiman.

Jeesus tuli tuomaan rauhan levottomuul
me. Hän syntyi Veljeksemme, kantamaan
dän kuormamme. Hän kärsi ristillä rangai
sen synneistämme, että meifiä olisi anteel
tamus ja elämä.

Hänen ristinsä suojaan me saamme jää
näänkin. Vaikka maailma pauhaa levottoi
ympärillämme, olemme turvassa Hänen sii
vien käsiensä alla. Kun Hän, joulun Lapsi sai
vaa ja tulla Vapahtajaksemme, on meifiä joi
aina sydämissämme.

Me saamme käydä uuteen aikaan Kristt
kanssa. Hän antaa meille tulevaisuuden j
von. Ja Hän kutsuu meitä seuraamaan ral
den uhritietään.

Virsi 600 luo valoisaa uskoa tulevaisuu
Sen sanat on tehnyt saksalainen pappi Dk
Bonhoeffer.,joka kuului Hitlerin vastaiseen
keeseen toisen maailmansodan aikana. Häi
joitti tämän monille toivoa antaneen runon
lutervehdykseksi läheisilleen vain muutama
kausi ennen kuolemaansa keskitysleirissä.

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan c
me kaikld hiljaa kätketyt.

Me saammeluottaauskoffiseenLuojaan,yh
käydä uuteen aikaan nyt.

Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös s
Kristus meitä kuljettaa.

Annamme Isän käsiin elämämme. Här
meille rauhan valmistaa.

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa, ty
si, lämpimäksi liekki luo.

Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää k
lemme, Kristus, rauha tuo!

Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvist
ni toisen maailman,

niin että uuden virren sävelillä kuulemme
sasijo laulavan.

155 laatikkoa enontekiö
läisten lahjoittamaa tava
raa pakattlin Baltian mai
hin matkaavaan avustus
rekkaan viime vuoden lo
pulla. Hetan Luovatupa
on jo useamman vuoden
ajan toiminut ulkomail
le suunnatun avustusta
varan vastaanottajana ja
eteenpäin välittäjänä.

SämiSoster ry:n Lee
na Palojärvi kertoo, että
viime vuonna Luovatu
valta lähti humanitäärista
apua Baltian maihin Ko
larin helluntaiseurakun
nan kautta yhteensä 368
laatikkoa.

— Meiltä lähtee tava
raa 3—4 kertaa vuodessa.
Vaatteiden ja tavaroiden
tulee olla ehjiä ja puhtaita,

sillä ne menevät ihmisil
le käyttöön. Ne voi toimit
taa meffle pusseissa tai pa
kattuina banaanilaatikoi
hin. Laatikoihin pakat
tuja tavaroita emme käy
täällä erikseen läpi, joten
toivomuksena on, että ne
pakattaisiin tiiviisti, sil
lä ilmaa me emme halua
kuljettaa, ohjeistaa Soifi
Tarkka Luovatuvalta:

Hänen mukaansa avus
tuskohteissa on pulaa kai
kesta tavarasta.

- Elektroniikkan suh
teen ollaan hieman
krantumpia.

13 tonnia
tavaraa. Talsuun

Kolarin helluntaiseura

kunnan Jorma Lappalai
nen kiittelee enontekiö
läisiä humanitäärisen vaa
tetavaran kokoamisesta ja
pakkammisesta.

- Kun lähes koko Ylä-
Lappi on projektissa mu
kana, niin aina paremmin
saadaan tavaraa eteen
päin toimitettavaksi.

Lappalaisen mukaan
yhteensä 13 tonnia tava
raa toimitettiin Latvian
Talsuun joulukuussa.

— Lahjoittajia löytyy
Kolarista, Enontekiöl
tä, Muoniosta, Ivalosta,
Sodankylästä, Kittilästä,
Pellosta ja Ylitorniolta,
Lappalainen kertoo.

Talsun sosiaalisesta
keskuksesta seurakun
nat ja sosiaalityöntekijät

hoitavat jakelun eniten
apua tarvitseville Liettu
aan, Latviaan, Viroon ja
Vaiko-Venäjälle. Lappa
laisen mukaan erityisesti
Liettuassa on suuri avun
tarve.

— Kaikki tavara on saa
tu lahjoituksena, ja lah
jaksi ne myös annetaan
eteenpäin. Olemme saa
neet muun muassa hyvin
pakattua vaatetavaraa yli
1000 banaanilaatikollis
ta ja erilaisia huoneka
luja, helloja, pyörätuole
ja, kodinkoneita ja astioi
ta. Kaikki tavarat on nyt
toimitettu perille,, ja niin
antajat kuin saajatkin voi
vat ioita yhdessä, Lappa
lainen toteaa.

Tanja Virkkunen

Hyvyyden voiman uskollinen suoja piii
meitä, kuinka käyneekin.

Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Ha
saamme huomispäivänkin.

Toivotan teffle kaikille Jumalan rauhaa j
nattua vuotta 2015!

Heli Kinis
Enontekiön seuralcuntapa

vt. kirkkol

4’ nontekiön’T.’
s a n 0 m a t

KeskMkkona 14. tammikuut

viikon sana

Luovatuvalle kerätyt avustustavarat lastattiin kuorma-autoon viime vuoden lopulla.

Auto on lastattu avustustavaralla


