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Striimaus
Jumalanpalveluksiin voi
osallistua myös verkon
välityksellä seurakunnan Youtube-kanavalla.
Tallenne on katsottavissa
viikon ajan.
Yksityistilaisuuksien
striimaamisesta Ylitornion
kirkossa löydät tarkempaa
tietoa seurakunnan verkkosivuilta.
Tapahtumia kirkoissa
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelusten koronaturvallisuus, väkimäärärajoite: Ylitornion kirkko

100 hlö, Meltosjärven
kirkko 50 hlö. Kirkossa
istutaan 1–2 metrin
turvaetäisyyksillä. Muista
käsihygienia. Sairaana ei
voi tulla paikalle, mutta
tilaisuuksiin voi osallistua
myös Youtube-striimin
välityksellä.
Su 19.12. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Pe 24.12. klo 14 jouluaaton
hartaudet Ylitornion ja
Meltosjärven kirkoissa.
Pe 24.12. klo 23 jouluaaton
messu Ylitornion kirkossa.
La 25.12. klo 10.30 joulupäivän messu Ylitornion

Meillä tapahtuu

kirkossa.
Su 26.12. klo 10.30
Tapanin messu Ylitornion
kirkossa.
Pe 31.12. klo 23 uudenvuoden yön messu Ylitornion
kirkossa.
La 1.1. klo 10.30 uudenvuoden päivän sananjumalanpalvelus Ylitornion
kirkossa.
Su 2.1. klo 11 messu Meltosjärven kirkossa.
To .6.1. klo 11 loppiaismessu Kaulirannan monitoimitalolla.
Su 9.1. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
To 13.1. klo 18 sanan ja

rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.
Su 16.1. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
La 22.1. Hääyö-tapahtuma
Ylitornion kirkossa, kts.
erillinen ilmoitus.
Su 23.1. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 30.1. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Muu toiminta
Tyttöjen tila kokoontuu
maanantaisin Nuorkalla klo
15.30, aloittaa viikolla 2.
Raamattupiiri kokoontuu Ylitornion kirkossa
maanantaisin klo 18–19,

aloittaa 10.1.
Tenavatupa kokoontuu
tiistaisin klo 9–14, aloittaa
viikolla 2.
Kaulirannan kerhot parillisilla viikoilla keskiviikkoisin
klo 12 alkaen, aloittaa
viikolla 2.
Päiväkerho kokoontuu
Tenavatuvan tiloissa
torstaisin klo 9–11, aloittaa
viikolla 2.
Raanujärven perhekerho
kokoontuu parillisilla viikoilla torstaisin koululla klo
17, aloittaa viikolla 2.
Tenavaparkki perjantaisin
klo 9–13 aloittaa viikolla 2.

HÄÄYÖ YLITORNION KIRKOSSA 22.1.22
Haluatteko ainutlaatuiset kirkkohäät vähällä vaivalla?
Hääyössä se on mahdollista.
Tunnelmallista Hääyötä vietetään Ylitornion kirkossa
(Alkkulanraitti 8) lauantaina 22.1.22. Tapahtumaan
ilmoittaudutaan etukäteen 15.1. mennessä Jonna Toloselle joko sähköpostitse jonna.tolonen@evl.fi tai puhelimitse 040 522 7419.
Hääyössä kaikki on tehty sinulle valmiiksi, naimisiin
pääsee vaivattomasti, mutta ihanan tunnelmallisesti.
Seurakunta tarjoaa upeat puitteet ja valmiiksi suunnitellun kokonaisuuden. Tämä ilta on loistava tilaisuus
saada pienimuotoiset, mutta erityiset korona-ajan
häät.
Mukaan tarvitset vain
o
tulevan puolisosi ja sormukset
o
avioliiton esteettömyystodistuksen
o
molempien henkilöllisyystodistukset
Avioliiton esteettömyystodistus on tilattava osoitteesta
esteidentutkinta.fi viimeistään lauantaina 15.1.22

anaSaitta
Profetia

Profetia tarkoittaa
jumalallista ilmoitusta.
Profetiat liittyvät usein
tulevaisuuteen, mutta
eivät aina. Profetian viestin lähettäjän uskotaan
olevan Jumala ja sen
viesti on joko sanallisessa
muodossa tai vertauskuvallinen teko. Jumalan
viestin välittää vastaanottajalle profeetta. Profeettojen sanomat avautuvat
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Miestenpiiri kokoontuu
Ylitornion kirkossa parittomien viikkojen perjantaina,
klo 17 aloittaa 7.1.
Muut tapahtumat
Su 26.12. klo 18 Valon
sävelen -joulukonsertti
Ylitornion kirkossa.
Ke 19.1. klo 18 Hyvän
mielen ilta Lohijärvellä.
Ke 19.1. klo 13 Etpon Ikinuoret koululla.
To 26.1. klo 18 Hyvän
mielen ilta Armassaaressa
kylätalolla.

Päätöksiä lyhyesti
Talousarvio vuodelle 2022 luettavissa seurakunnan
verkkosivuilla.
aina juuri sen ajan valossa,
jolloin he elivät. Toistuvia teemoja ovat mm.
kehotus kääntyä Jumalan
puoleen ja kohdella hyvin
kanssaihmisiä.
Profetoimista on esiintynyt eri aikoina ja
eri uskontojen piirissä.
Raamatussa profetioita
esiintyy Vanhan Testamentin profeettakirjoissa,
joita on 17. Joulunajan
profetioissa Miika (luku 5)
ja Jesaja ( luku 9) profetoivat Messiaan syntymisestä
Betlehemissä.

Kanttorina aloittaa 3.1.2022 alkaen Timo Perkkiö.
Seurakunnan toimintaa siirtyy alkuvuodesta
väistötiloihin osoitteeseen Alkkulanraitti 34.
Meltosjärven hautausmaan kunnostaminen aloitetaan ja kappelin kellojen toimintahäiriötä selvitellään
kesällä 2022.
Toiminnallinen talouden tasapainottamistarve
jatkuu tulevina vuosina.
Seurakuntakodin asioiden ja mahdollisen uudisrakentamisen valmistelua jatketaan tulevana vuonna.
Metsätaloutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman
mukaisesti.
Ajantasaista päätöksentekoa voi seurata
ylitornionseurakunta.fi sivuilta

Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta.
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on se, että molemmat kuuluvat kirkkoon ja rippikoulu on suoritettu.
Esteettömyystodistuksessa on merkintä rippikoulun
käymisestä. Jos se jostain syystä puuttuu, ota yhteys
kotiseurakuntaasi. Ilman voimassa olevaa ja yllä mainituilla tiedoilla varustettua esteettömyystodistusta ei
voida vihkiä.

Yhteisvastuun keräysvarat
haettavana
Vuoden 2021 yv- keräyksen aiheena oli
”Eniten yllätti köyhyys” ja keräyksen
kohteena taloudellisissa vaikeuksissa
olevat vanhukset.

Hääyössä on mahdollisuus myös saada kirkollinen siunaus jo solmitulle avioliitolle. Maistraatissa solmitusta
avioliitosta pyydä vihkimistodistus maistraatista ja ota
se mukaan. Tällöin hääparin ei välttämättä tarvitse
myöskään kuulua kirkkoon.

Oman seurakunnan osuus on nyt
käytettävissä keräysteeman mukaisesti. Elämässä
kohdataan sairauksia, työttömyyttä ja yllättäviä
elämänkäänteitä. Pieni eläke voi synnyttää velkakierteen
tai pihistämistä ruokaostoksilla tai apteekissa. Tähän
liittyvä taloudellinen tuki on haettavissa diakoniatyön
kautta. Soita Ritva Eroselle
(040 8319022) tai Ilkka Korvalle (040 5226835) avustukseen liittyvissä asioissa.

Vielä ehtii kosia!
Onko sinulla kysyttävää Hääyöstä?
Ota yhteyttä pappi Jonna Toloseen
jonna.tolonen@evl.fi puh. 040 522 7419
Katso myös: www.evl.fi/haayo

Asiakaspalvelusihteeri Sofia Juuso, 040 521 9384 | Kirkkoherra Matti Salminen, 040 550 8246 | Seurakuntapastori Jonna Tolonen, 040 522 7419 | Kanttori Timo Perkkiö, 040 861 1042
| Suntio Kaisa-Maria Hirsikangas, 040 682 0846 | Diakoni Ritva Eronen, 040 831 9022 | Nuorisodiakoni Ilkka Korva, 040 522 6835 | Perhetyöntekijä Minna Juvani, 040 521 9427
| Taloussihteeri Eveliina Talka, 040 182 4863 | Talouspäällikkö Pirta Melaluoto, 0400 399 270. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

www.ylitornionseurakunta.fi | Seuraa ajantasaista tietoa!
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Virastot palvelevat

Virasto avoinna: ti–to klo 10–14
Puh: 040 839 9771
Email: pello@evl.fi

Virasto avoinna: ma–ke klo 9–14
Puh. 040 521 9384
Email: ylitornio@evl.fi

Joulunajan aukioloajat:
Pellon ja Ylitornion virastot palvelevat
tiistaina 28.12. klo 10–14, kiinni 23.12. ja 29.–31.12.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset osoitteesta: keskusrekisteri.oulu@evl.fi
https://lomakkeet.evl.fi/oulun-seurakunnat/virkatodistus
Lähetystyö: Nimikkokohteiden tukemiseksi
lahjoitettavien varojen tili- ja viitetiedot
verkkosivuilla, jossa myös lisätietoa ja ajankohtaista asiaa. www.pellonseurakunta.fi/
tule-mukaan/lahetys-ja-avustustyo
Ajantasaista päätöksentekoa voi seurata
pellonseurakunta.fi -sivuilta

Lähetystyö: Nimikkolähettien tukemiseksi
lahjoitettavien varojen tili- ja viitetiedot
verkkosivuilla www.ylitornionseurakunta.fi/
lahetys-ja-avustustyo/
Talousarvio vuodelle 2022 on luettavissa
seurakunnan verkkosivuilta.

