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Striimaus

Tapahtumia kirkoissa

Jumalanpalveluksiin voi
osallistua myös verkon
välityksellä seurakunnan Youtube-kanavalla.
Tallenne on katsottavissa
viikon ajan.
Yksityistilaisuuksien
striimaamisesta Ylitornion
kirkossa löydät tarkempaa
tietoa seurakunnan verkkosivuilta.

Jumalanpalvelukset
Su 30.1. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 6.2. klo 11 Kynttilänpäivä, messu Meltosjärven
kirkossa.
Su 13.2. klo 10.30 nuorten
messu Ylitornion kirkossa,
rippikoululaisten kirkkopyhä.
To 17.2. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.

Su 20.2. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 27.2. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 6.3. klo 11 messu Meltosjärven kirkossa.
Muut tapahtumat
Tyttöjen tila kokoontuu
maanantaisin Nuorkalla klo
15.30, perjantaina klo 17.
Su 27.2. Hyvän mielen
laskiainen, Aavasaksalla
klo 12–16 koronarajoitusvarauksella.

Tarvitseeko perheenne ”Arki-Apua”?
Tarjoamme tilapäistä hoitoa, apua arjen kiireiden keskelle
perheille heidän omassa kodissaan. Perhetyöntekijä Minna on
valmiina rientämään avuksi leikkimään, ulkoilemaan, pelaamaan,
laulamaan ja vaikka tanssimaan parittomina viikkoina
torstaisin, kello 13-18. Vanhemmat saavat hengähdystauon
tai aikaa käydä asioilla.

Meän
esittely

Timo Pekkiö
Olen Timo Perkkiö, Ylitornion
kanttori, aloitin virassani Ylitorniolla tammikuussa 2022.
Päätehtäväni on vastata seurakunnan
musiikkielämästä,
eli evankeliumin julistamisesta
musiikin keinoin. Minut löytää
musisoimassa ainakin Jumalanpalveluksissa, hautajaisissa

ja häissä, sekä ohjaamassa erilaisia kuoroja ja musiikkiryhmiä. Toimin yhteistyössä myös
muiden työalojen kanssa, niinpä
saatan olla mukana vaikkapa
päiväkerhossa,
rippikoulussa,
varttuneempien
toiminnassa
ja erilaisissa hartaustilaisuuksissa. Vastaan myös soittimien,
erityisesti pianojen ja urkujen
kunnosta sekä erilaisten musiikkitilaisuuksien, erityisesti konserttien järjestämisestä.
Teen mielelläni yhteistyötä myös
seurakunnan
perustoiminnan
ulkopuolella vaikkapa koulujen ja
päiväkotien kanssa, työkenttäni
on niin laaja kuin mielikuvitusta
vain riittää, yhteistyö on poikaa!
Arvostan, kunnioitan ja pidän yllä
perinteitä ja perinteistä kirkkomusiikkia, mutta olen avoin myös
monenlaiselle uudelle. Kuuntelen mielelläni paikkakuntalaisten
toiveita ja ideoita. Kunhan koronatilanne helpottaa niin ei muuta
kuin
mahdollisimman
moni
mukaan joko soittamaan, laulamaan tai kuuntelemaan, sujuvia
kuuntelijoitakin tarvitaan!

Koronarajoitukset

Jumalanpalveluksiin ja siunaustilaisuuksiin voidaan ottaa sisälle 1/3 tilan enimmäiskapasiteetista tämän hetkisten koronarajoitusten puitteissa. Käytännössä se tarkoittaa
Ylitornion kirkossa 125 hlöä ja Meltosjärven kirkossa 50 hlöä.
Kaikki Ylitornion kirkossa järjestettävät jumalanpalvelukset striimataan Youtubekanavalle, joten voit osallistua jumalanpalveluksiin myös kotoa käsin. Kirkossa on
vahva maskisuositus ja kirkkoihin ei saa tulla flunssaoireisena. Huolehditaan erityisen
hyvin käsihygieniasta ja turvaväleistä.
Ehtoollisen jakaminen tapahtuu alttarilta. Alttarille saapuessa ja ehtoollista nautuittaessa noudatetaan turvavälejä.
Papit jakavat pyydettäessä ehtoollisen myös kotiehtoollisena. Ole rohkeasti yhteydessä.
Muiden tilaisuuksien mm. kotikasteiden enimmäisväkimäärä on 20 henkeä. Kotona
järjestettävän kastejuhla sijaan, pyydämme harkitsemaan kirkkokastetta. Raamattupiiri, miesten piiri ja kirkkokuoro ovat toistaiseksi tauolla.
Lasten kerhoissa ja rippikoululaisten kokoontumisissa noudatamme kulloinkin voimassa olevia kunnan kerhotoiminnasta ja koulujen opetustoiminnasta annettuja turvallisuusohjeita.
Hyvää ja siunattua alkanutta vuotta.
Matti Salminen
kirkkoherra
senttimetrin levyinen ja
noin 2,5 metrin pituinen
nauha. Se kulkee niskan
takaa ja laskeutuu edestä
alas vapaasti ja suoraan.
Samaan tapaan stolan
pukevat myös katoliset ja
anglikaanit sekä useimmat
luterilaiset. Stola voidaan
pukea edestä myös ristiin.
Tämä tapa on erityisesti
Ruotsin luterilaisessa kirkossa. Käytettävän stolan
väri valitaan kirkkovuoden
värin mukaisesti.
Stolan alkuperästä ei ole

anaSaitta
Stola

Stola on hengellisen viran
merkki erityisesti läntisissä
kristillisissä kirkoissa. Se
puetaan papin valkean
alban päälle.
Stola on muutaman

Varaukset puh. 040 521 9427 / Minna Juvani

Yhteisvastuun 2021
keräysvarat haettavana
Vuoden 2021 yv- keräyksen aiheena oli ”Eniten
yllätti köyhyys” ja keräyksen kohteena taloudellisissa vaikeuksissa olevat
vanhukset.
Oman seurakunnan
osuus on vielä haettavissa
keräysteeman mukaisesti,
diakoniatyön kautta.
Elämässä kohdataan
sairauksia, työttömyyttä
ja yllättäviä elämänkäänteitä. Pieni eläke voi
synnyttää velkakierteen
tai pihistämistä ruokaostoksilla tai apteekissa.
Tarkempia tietoja saat
ottamalla yhteyttä:
soita Ritva Eroselle (040
8319022) tai Ilkka Korvalle
(040 5226835).
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Seurakunnalla uudet tilat
Alkkulanraitilla
Ennen joulua entiseen
pukimon taloon ilmestyi ikkunaan jouluseimi ja
joulukuusi. Siitä saattoi jo
arvata, että siinä on Ylitornion seurakunnan uudet
tulevat kokoontumistilat.
Huoneistoa on remontoitu
alkuvuonna ja se alkaa olla
pian valmista. Näissä tiloissa
ollaan toistaiseksi, kunnes
muu pysyvämpi ratkaisu

tehdään. Avajaisiakin varmasti vietetään, kunhan
koronatilanne sellaisen sallii.
Tila otetaan käyttöön
pikkuhiljaa, kalusteiden
saavuttua, mahdollisimman pian. Kokonaisuuteen
kuuluu pääsisäänkäynti
Alkkulanraitin puolelta ja
helpompi sisääntulo sisäpihan kautta. Tilassa voidaan
pitää nuorten kokoontumi-

varmuutta. Saattaa olla,
että se perustuu roomalaisiin juhlamenoihin
kuuluneeseen nauhaan.
Stolan on nähty merkitsevän kutsua alistua
Kristuksen ohjattavaksi ja
viittaus Jeesuksen kehotukseen ottaa hänen ikeensä
harteilleen (Matt.11:29).
Pappien lisäksi myös
diakonit voivat käyttää
stolaa. Diakonit pukevat
sen vasemman olkapään
yli oikealle sivulle.

sia, rippikoulua, raamattu- ja
miestenpiirit, muita ryhmiä,
kokouksia ehkäpä kuoroakin. Eiköhän keksitä tämän
perinteisen toiminnan lisäksi
myös jotain ihan uutta. Voit
ideoida asiaa kanssamme.
Mitä on mielessäsi? Kerro!
Hengellisen työntekijöille
tulee myös yhteinen työhuone käyttöön. Jatkossa
voit siis tavata papin, diakonin tai kanttorin näissä
tiloissa, keskellä kylää. Tavoitettavuus siis helpottuu.
Uudelle tilalle on haettu
mukavaa uutta, seurakuntaa kuvaavaa nimeä. Nimikilpailu on päättynyt Facebookissa ja tuloksesta ilmoitetaan piakkoin. Mikä se
onkaan, otetaan se heti aktiiviseen käyttöön, kuten koko
tila. Tervetuloa tutustumaan
osoitteeseen Alkkulanraitti
34 viimeistään helmikuussa.
Tarkemmin avoinna olosta
ilmoitamme kotisivuilla ja
Facebookissa.

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

Seuraa
tiedotusta:
-somessa
-verkkosivuillamme

Päivitämme aktiivisesti
ajantasaista tietoa
toiminnastamme
somekanavissamme
Verkkosivuille olemme koonneet
laajasti tietoa seurakunnan

toiminnasta sen eri osa-alueilla.

Virasto avoinna: ti–to klo 10–14
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
Email: pello@evl.fi

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

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.

