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Torstai 30.1.2020

Streamingpalvelu
Välitämme kuva- ja ääniyhteyttä Facebook livenä
ja kotisivulla Ylitornion
kirkon, Meltosjärven
kappelin ja muista seurakunnan järjestämistä
tapahtumista. Seurakunta tarjoaa laitteiston
striimauksen Ylitornion
kirkossa järjestettävien
yksityistilaisuuksiin.
https://www.facebook.
com/ylitornioseurakunta
Tapahtumia kirkoissa
Jumalan palvelukset
Su 29.11. klo 10.30
adventtijumalanpalvelus
Ylitornion kirkossa.
Su 6.12. klo 10.30 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Ylitornion kirkossa,
jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla.
Su 13.12. klo 11 Adventtijumalanpalvelus Meltosjärven kirkossa.
Su 20.12. klo 10.30 Jumalanpalvelus Ylitornion kir-

kossa.
To 24.12. jouluaaton hartaudet pidetään myöhemmin ilmoitettavalla
tavalla korona-rajoitukset
huomioon ottaen.
Pe 25.12. klo 9 jouluaamun jumalanpalvelus
Meltosjärven kirkossa.
Pe 25.12. klo 10.30 joulupäivän messu Ylitornion
kirkossa.
La 26.12. klo 10.30 Tapaninmessu Ylitornion kirkossa.
Su 27.12. klo 10.30 jumalanpalvelus Ylitornion kirkossa.

Muu toiminta

Ti 1.12. klo 12 EU-ruoan
jako Ylitornion torilla kts.
erillinen ilmoitus
La 5.12. klo 12 seurakunta mukana joulunavauksessa ja lahjalauantaissa
La 12.12. klo 18 Seitakuoron konsertti Ylitornion kirkossa
Su 13.12. klo 16–19 Kauneimmat joululaulut
nonstoptapahtumana Ylitornion kirkossa.

Seurakunnan adventtikalenteri Facebook-sivulla:
Ylitornion seurakunta julkaisee 1. adventtisunnuntain ja joulupäivän välissä
joka päivä jotain adventtiin ja joulunviettoon
liittyvää omana adventtikalenterinamme.
1. Korinttilaiskirjettä
mukaillen: ”Meillä jokaisella on jotakin annettavaa: puhe, laulu, kuva,
tapahtuma”.
Laske päiviä jouluun
meidän kanssamme.
Kuorojen harjoitukset,
mietenpiiri ja raamattupiiri peruttu vuoden vaihteeseen saakka

tat ystävääsi ja autat samalla
kehitysmaiden ihmisiä. Lahjoilla autat turvaamaan kaikista köyhimpien maiden
perheille
kehitysmaissa
täysin uuden alun! Pienikin
lahjoitus voi toteuttaa suurimman toiveen: lapsi voi

saada katastrofin keskellä
huovan tai toimeentulosta
kamppaileva perhe pienen
kanatarhan.
Voit ostaa hyvää tekevän
lahjan suoraan netissä: toisenlainenlahja.fi. Löydät yli
30 erilaista lahjaa, 5-1000
€:n hintaisina. Suosituimmat
lahjat ovat olleet koulupuku
8 €, puuntaimet 15 € ja vuohi
30 €. Maksettuasi lahjan saat
sähköisen tai painetun kortin
annettavaksii lahjan saajalle
tekemästäsi lahjoituksesta.
Painettuja esitteitä lahjoista
saat seurakunnasta. Kysy Ritvalta.
Lahjoituksen
toimittaa
luotettavasti perille Kirkon
Ulkomaanapu (KUA). Se on
kirkon auttava käsi maailmalla. Työtä tehdään monilla
maailman kriisialueilla, missä
avuntarve on suurin ja olosuhteet hauraat.

Muut tapahtumat

Toisenlainen lahja
Mitä joululahjaksi läheiselle?
Jotain tarpeellista ja iloa
tuovaa? Haluaisit muistaa
lahjalla, mutta idea puuttuu?
Kaikilla on jo kaikkea, mikä
avuksi?
Toisenlainen
lahja
on
aineeton lahja, jolla ilahdu-

Pe 18.12. klo 18 Nuorten
kauneimmat joululaulut
Ylitornion kirkon portaiden edessä.
Su 20.12. klo 17–19 Kauneimmat joululaulut
nonstoptapahtumana
Meltosjärven kirkossa.
Päivähoitoikäisten joululaulut ja koululaisten joululaulut Facebook-liven
kautta.

Maanantaisin klo 15.30
Tyttöjen tila tenavatuvan
tiloissa, kokoontuu joka
maanantai.
Ke 2.12. klo 14 ikäimisten päivähartaus Facebooklive-lähetyksenä,
hartaus lähetetään joka
toinen viikko parittomilla
viikoilla samaan aikaan.
Ke 10.12. klo 18 Pyhän
Andreaan verkkoraamattupiiri, kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkoina, liittymisohjeet
kotisivulla ja Facebookissa.
Torstaisin klo 16 poikakerho Nuorisotalolla
Pe 4.12. klo 18 Raamattuluentosarja Seurakuntakodilla, mahdollisuus
seurata myös Facebooklivessä, kts tarkemmat
tiedot aiheesta kotisivulta
ja facebookista
Perhekerhojen, päiväkerhon ja tenavaparkin
kokoontumista kts. Facebook ja nettisivu. Mukaan
kutsutaan uusia perheitä.
Päiväkerhoon voi tulla
kesken kauden.

Meän
esittely

Laura
Salminen

Työskentelen
Ylitornion
seurakunnassa
kanttorina. Vastaan seurakunnan musiikkityöstä. Soitan
ja laulan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa
ja
muissa
seurakunnan
tilaisuuksissa. Työhöni kuuluvat
myös seurakunnan kuorot,
jotka tosin nyt ovat tauolla
koronatilanteen vuoksi.
Tällä hetkellä suunnittelen musiikkeja adventin ja
joulun ajan tilaisuuksiin.
Jumalanpalveluksiin
voidaan ottaa myös avustajia
mukaan musisoimaan. Jos
olet kiinnostunut osallistumaan, ole rohkeasti yhteydessä joko puhelimitse 040
8611042 tai sähköpostilla
laura.salminen@evl.fi

Virasto palvelee
Palvelemme puhelimitse ma–ke klo 9–14 ja sähköpostitse ma–pe ylitornio@evl.fi.
Joulun ja uudenvuoden välisenä aikana virasto on suljettuna. Palvelemme puhelimen ja sähköpostin välityksellä ma 28.12. klo 9–14.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset osoitteesta keskusrekisteri.oulu@evl.fi https://lomakkeet.evl.fi/oulunsurakunnat/virkatodistus.
Lähetystyö
Lähetyssihteeri Jaana Fiva p. 040 771 8257 jaana.fiva@
gmail.com
Nimikkolähettien tukemiseksi lahjoitettavien varojen tilija viitetiedot kotisivulla www.ylitornionseurakunta.fi/lahetys-ja-avustustyo/

Päätöksiä lyhyesti
Viranhaltijapäätökset ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä
kotisivuilla www.ylitornionseurakunta.fi

anaSaitta
Adventti

Sana adventti merkitsee
Herran tulemista (lat. adventus Domini). Se on joulun
odottamista ja siihen valmistautumista.
Kirkkovuosi alkaa adventista.
Adventin kynttilät symboloivat valoa ja vapautusta, jota
odotetaan - Jeesusta. Valon
määrä lisääntyy, kun joulu
lähestyy. Monessa kodissa
otetaan ensimmäisenä
adventtina esiin adventti-

kynttelikkö ja siihen neljä
kynttilää. Uusi kynttilä lisätään joka sunnuntai, kunnes
loputa kaikki 4 ovat palamassa.
Adventtiaikaan kuuluu neljä
sunnuntaita, joilla jokaisella
on oma teemansa. 1. adventin teema on nöyryys. Toisen
aiheena on Kristuksen paluu.
Kolmannen teema on katumus ja neljännen adventin
aihe on ilo.
Adventista jouluun on vanhastaan vietetty ns. adventtipaastoa. Sen kautta voi
halutessaan kohdistaa ajatuksiaan kohti joulun sanomaa. Paasto valmistaa
ihmisen jouluherkkuja notkuvan juhlapöydän ääreen.

Mietteitä syyskauden
kirkolliskokouksen tiimoilta

		
Olen saanut olla osallistumassa Turussa pidettävään
kirkolliskokoukseen 3.–6.11.
Tällä kertaa osasin jo vähän
enemmän odottaa, mitä tai
millaista työskentely tuona
viikkona olisi.
Koska kuulun yleisvaliokuntaan, olin osallistunut kirkolliskokouksien välillä Teamsin
välityksellä valiokunnan kokouksiin käsittelemään aloitteita,
jotka oli yleisvaliokunnan
käsittelyyn lähetekeskustelun
evästyksin lähetetty.
Aloitteet valiokunnassani
koskivat mm. tasa-arvoiseen
ja yhdenvertaiseen nimikkeistöön siirtyminen, avioliittoon
vihkimisen ehtojen muuttamisesta kirkkojärjestyksessä.
Täysistunnoissa
käsiteltiin
mm. Kirkon nelivuotiskertomusta vuosilta 2016–2019
eli tarkasteltiin tutkimusten valossa mennyttä neljää
vuotta. Samoin käsittelyssä
oli Ovet auki –Suomen ev.lut.
kirkon strategia vuoteen 2026.
Monet asiat puhuttivat
kirkolliskokousedustajia,
puheenvuoroissa oltiin huolissaan siitä, miten kirkko osoittautuisi kutsuvaksi ja kaikille
avoimeksi. Mitä kirkon pitäisi
tehdä ja miten ottaa huomioon kaikki – koko luomakunta.
Mutta mikä on kirkon asema
ja tehtävä? Milloin suola käy
mauttomaksi? Mitä varten
kirkko ja seurakunta on olemassa?
Tilastojen valossa viimeiset
neljä vuotta kertovat siitä, että
kirkolla olisi paljon tehtävää
kaikissa seurakunnissa. Miksi
kirkko/ seurakunta ei kiinnosta? Kuitenkin seurakunta
tarjoaa erilaisia palveluita eri
ikäisille, on pyhäkouluja, päiväkerhoja,
varhaisnuorten
kerhoja, isoskoulutusta ja

nuorille erilaisia tapahtumia
ja aikuisillekin löytyy tilaisuuksia ja tapahtumia, mihin ovat
kaikki tervetulleita.
Kirkolliskokouksissa on käytetty yhä paljon puheenvuoroja avioliittoon liitty¬vissä
asioissa. Tärkeää keskustelua,
koska siinä oma kanta voi vahvistua entisestään.
Olen itse pohtinut ja olenkin
huolissani siitä, mistä kirkolle
uusia jäseniä? Uskonnonvapautta korostetaan, mutta usein
se käännetään kirkon vastaiseksi. Onhan meillä vapaus
uskoa Jumalaan. Mutta kuka
ottaa vastuun kristillisestä
kasvatuksesta lasten parissa?
Vanhemmat? Kummit? Isovanhemmat? Seurakunta lapsityön keinoin?
Itse saan olla mukana
toteuttamassa kirkon tärkeintä tehtävää palkattuna
työntekijänä eli toimia lähetyssihteerinä
Keminmaan
ja Tornion seurakunnissa,
toimia Kemi-Tornion rovastikunnan lähetysvastaavana ja
lisäksi olla luottamustoimissa
kirkolliskokouksessa ja hiippakuntavaltuustossa sekä koti
seurakuntani Tervolan hallitoelimissä.
Ovet auki- strategiassa
korostetaan sitä, että ovet
tulee olla auki seurakunta laisten tulla sisälle tilaisuuksiin ja
olla auki, työntekijöiden lähteä
ulos seura kuntalaisten pariin!
Tervetuloa ja tervemenoa!
”Viisauden lähde, vie viisauteen.
Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.
Luottaa voin Isäni rakkauteen.
Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.”
(vk 923:2)
Siunauksen toivotuksin:
Arja Heikkinen, lähetyssihteeri
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