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Siunaava sana
Matti Salminen

Viime aikojen otsikoissa
on ollut apokalyptinen
sävy. Vaara uhkaa, oletko
valmis? Tiedätkö, miten
toimia? Ja ennen kaikkea –
onko sinulla edelleen kestävyyttä ylitiukkaan käsihygieniaan, pitää turvavälejä,
välttää väkijoukkoja ja
kosketusta, pitää maskeja
ja elää yksinäisyydessä
ilman läheiskontakteja?
Jos nyt lipsumme niin siitä
ei hyvä seuraa. Miten pitkään tätä enää jaksaa?
Toisen aallon uutisointi
palauttaa väistämättä mieleen lapsuuteni ja nuoruuteni aikaiset puhelinpylväät. Jeesus tulee – oletko
valmis? Hyvää tarkoittavat, hieman yli-innokkaat
kristityt liimailivat lentolehtisiä ihmisten luetta-

vaksi. Tarttis’ tehdä jotain
– parannus ja muuttaa
elämän suuntaa. Muuten
ei hyvä seuraa. Lentolehtisten seuraus oli aivan
sama kuin tämän hetken
uutisoinnin – selittämätön
ahdistus. Eikö tällainen
tavallinen ja normaali,
toiset huomioonottava elämäntapa riitä?
On aivan oikein, että
meitä muistutetaan ottamaan vakavasti koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvä oma vastuu,
vaikka se vähän ahdistaakin. Oikeanlainen toiminta
ei vaadi kovin paljon,
mutta siitä on helppo
lipsua. Aivan yhtä oikein
on, että meitä muistutetaan oikeanlaisesta kristillisestä elämäntavasta.

Toinen aalto tulee –
oletko valmis?!
Sekään ei vaadi kovin
paljon, mutta siitäkin on
helppo lipsua.
Ensi viikon raamatun
tekstit muistuttavat meitä
erityisesti tästä jälkimmäisestä. Ensimmäisten kristittyjen elinpiirissä oli sellaisia kristittyjen ryhmiä,
jotka muistuttivat turhankin ahkerasti siitä, mikä
kristitylle on sopivaa ja
mikä ei ole sopivaa. Osalle
näistä asioista ei ollut edes
mitään perustetta. Omasta
ja kanssakulkijoiden elämästä tehtiin sangen rajoitettua ja säädeltyä.
Tarkoitus oli kyllä hyvä.
Jokainen pääsisi perille ja
jättäisi jälkeensä vain hyviä
jälkiä. Keino vain ei toiminut. Kuka sitä pidemmän
päälle jaksaa.

Tämän keskustelun jäljet
näkyvät myös Raamatun
sivuilla. Paavali otti keskustelussa vahvasti kantaa.
Kristitylle riittää tavallinen, normaali elämä, jossa
pyritään elämään hyvällä
omallatunnolla ja otetaan
lähimmäiset huomioon.
Perille pääsystä huolehtii
Jumala. Hän on antanut
oman Poikansa kuolla
meidän edestämme.
Niin alusta saakka kristityt ovat odottaneet, että
Jeesus tulee takaisin. Hän
tulee – oletko valmis?
Mitä meidän pitäisi tähän
sanoa? Tavallinen, normaali vastuullinen elämä
riittää. Se, mitä jää puuttumaan – siitä huolehtii
Vapahtajamme.

Kotikirkko ja kunta lahjoittavat seurakuntalaisille
arkkualban
YLITORNIO – Ylitornion
seurakunnassa on jo jonkin
aikaa haaveiltu arkkualbasta, jonka voisi laskea
siunaustilaisuudessa arkun
päälle. Nyt haave on saanut
tuulta purjeisiinsa, sillä seurakunta ja kunta ovat käynnistäneet asiassa yhteistyön.
Käytännön puuhanaisina
kirkkotekstiilihankkeessa
ovat Jaana Fiva ja taiteiden maisteri Hanna-Maija
Sandqvist, jolla on päävastuu tekstiilien suunnittelusta.
– Suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta ovat jo
käynnissä, ja nyt etsitään
tekijöitä. Kaipaamme kankaankudontataitoisia, erityisesti sisustustekstiilien
kutomiseen harjaantuneita
ihmisiä. Myös ompelutaitoisia talkoolaisia tarvitaan
kokoamaan kudotut kankaat arkkualbaksi.

Toteutus Meän
Opiston kurssina
Arkkualban toteuttamisen
on arvioitu kestävän noin
60 tuntia, ja se viedään läpi
talvikauden aikana. Ensimmäinen kokoontuminen on
Ylitornion Opistotalolla eli
entisellä Luovilla lauantaina
21. marraskuuta kello 9–15.
Sen jälkeen tapaamiset ovat
keskiviikkoiltaisin kello
18–20.15.
– Talkoolaiseksi voi
ilmoittautua Marja-Leena
Laitiselle Meän Opiston
toimistoon. Toteutus tapahtuu Meän Opiston kurssina,
mutta ilman kurssimaksua.
Kunta ja seurakunta jakavat
kustannukset.
Jaana Fiva on erityisen ihastunut ajatukseen
kunnan ja seurakunnan
yhteistyöstä.
– Tällainen kunnan ja
seurakunnan yhteistyö on

Kuntien terveyskeskukset
tulee säilyttää
Lapin Kansa 23.9. ”Onko
vaatimus tuplasairaalasta
realistinen ja lopettaako
se sote-riitelyn Lapissa.
Todennäköisesti ei. Tilanteeseen
sopii
vanha
sanonta: ”minkä taakseen
jättää, sen edestään löytää.”
Uusin sote-yritys on herättänyt muutakin hämmennystä, eikä ihme. Mitään
takeita siitä, että uudistus
hillitsee sote-kustannusten
nousua ei ole. Maakunnille
on tulossa vastuu sotepalvelujen järjestämisestä,
muttei verotusoikeutta.
Rahoituksesta päättää
valtio. Sote-valta on siirtymässä kunnilta keskusmaa-

kunnille sekä sosiaali- ja
terveysministeriölle. Puheet
maakuntien laajasta itsehallinnosta ovat osoittautumassa pelkiksi puheiksi.
Yksityisille ja kolmannen
sektorin tuottajille on
varattu tässä pelissä rengin
rooli.”
Tuo Lapin Kansan pääkirjoitus kertookin kaiken
oleellisen. Vähemmälle
huomiolle on jäänyt mitä
se merkitsisi, jos todella
meille tulisi kaksi täyden
palvelun keskussairaalaa?
Nimittäin rahaa on vain
rajattu määrä. Jostain joudutaan karsimaan. Nyt
olisi syytä olla huolissaan

Seurakunnat

Kol 2:16–23 Kristityn vapaus

Ylitornio
Tapahtumat ja tilaisuudet myös striimattuna kotisivuilla ja Facebookissa.
Pe 2.10. klo 9 tenavaparkki.
Su 4.10. klo 11 perhemessu ja klo 12 Vanhusten
viikon juhla Meltosjärven
kirkossa, klo 18 varttikirkko
ja rippikouluun ilmoittautuminen Ylitornion kirkossa.
Ma 5.10. Vanhusten
viikon kerhotapaamiset klo
10–12 Etelä-Portimon kylätalo ja klo 14–16 Kaulinrannan monitoimitalo, klo 18
raamattupiiri srk-kodilla.
Ti 6.10. klo 9 tenavatupa,
klo 15 kokkikerho.
Ke 7.10. klo 10.30 Ainiovaaran koulun kerho, klo 12
Kaulinrannan kerhot, klo
14 Vanhusten viikon päivähartaus, Facebook.
To 8.10 Vanhusten viikon
kerhotapaamiset klo 10–12
Lohijärven Kuohun talo
ja klo 14–16 Pessalompolon kylätalo, klo 15.45 poikakerho, klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.
Haudattu: Rauha Kaarina Peippo 73 v.

linkki, jonka kautta voi seurata jumalanpalveluksia.
Kastettu: Emmi Helena
Niemelä, Seela Sofia Seikkula.

Helluntaiseurakunnat
Ylitornio
Su 4.10. klo 13 ehtoollistilaisuus, Veijo.
Ke 7.10. klo 18 Sanan,
laulun ja rukouksen ilta.
To 8.10. klo 17.30 naisten
ja miesten ilta.
Pello
To 1.10. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta, Miika Alatalo.
Su 4.10. klo 16 Hyvän
Sanoman tilaisuus, Pertti
Harila, (ehtoolliskokous
11.10.).
Ti 6.10. klo 14 ruokajakelu, myös EU-ruoka..
To 8.10. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta.

Rakkaamme

Pello

Ylitornion seurakunnan tulevan arkkualban suunnittelun
pohjana on Ylitornion kirkon lasimaalausikkuna.
todella hieno asia. Kun
ihmiset löytävät toisiaan ja
hyviä yhteistyön muotoja yli
työnantaja- ja järjestörajojen, pienikin kunta pärjää!

Yhdessä toteutettu arkkualba on vahva alku seurakunnan ja kunnan yhteistyölle.
Minna Siilasvuo

Su 4.10. klo 10 Mikkelinpäivän messu Pellon kirkossa.
Ma 5.10. klo 17 koulutus
uusille ehtoollisavustajille
Pellon kirkossa, jokainen
aiheesta kiinnostunut seurakuntalainen on tervetullut. Osallistuminen ei velvoita, mutta antaa oikeuden
toimia ehtoollisavustajana.
Ti 6.10. klo 17.30 Silmukka-käsityöpiiri Pellon
kirkon srk-salissa, klo
18 miestenpiiri Kalervo
Askalla, Torniontie 117a.
Pe 9.10. klo 15 10-vuotiaiden yhteissyntymäpäivät
Pellon srk-kodilla, lisät.
Aune Tuoma 040 839 9780.
Kotisivulla www.pellonseurakunta.fi on Facebook-

Porinarinki
joka kunnassa olevista terveyskeskuksista tai mikä
niiden nimi tuleekaan olemaan.
On aivan varmaa, ettei
joka kirkonkylässä ole
nykymuotoista palvelua.
Ei edes työaikanakaan
olevaa päivystystä. Viikonloppu- ja yöpäivystystä ei
ole nykyisinkään. Jos olisin
Ylitornion, Pellon tai Tervolan ym. kuntapäättäjä,
olisin tosiaan huolissani.
En vain näe kahden täyden
palvelun sairaalan olevan
niin tärkeää, että kuntien
terveyspalveluiden huonontaminen olisi paikallaan. Tietenkin Kemissä

Urho
Vuontisjärvi
s. 05.07.1940 Pello
k. 29.07.2020 Pello
Et ole mennyt, et ole poissa
Olet tuhat tuulta koivikoissa
Kultainen välke aallokoissa
Timantti hangen loistossa.
Olet laulu lintujen taivaalla
Kuiskaus metsäpolulla
Olet voimankipinä meissä.
Sinua kaivaten
Onerva
Sari, Satu ja Matti
Emma, Ella, Oona
Sisarukset perheineen
Milla, Sandra, Milo
Sukulaiset ja ystäväpiiri
Uurna laskettiin perhepiirissä. Kiitos osanotosta
ja jaetuista muistoista.
Kiitos LKS ja Pellon tk
hyvästä hoivasta.

Rakkaamme
ja Torniossa sairaala pitää
olla ja varmaankin jonkunasteinen ympärivuorokautinen päivystys. Niiden
ei vain saa vaikeuttaa
muiden kuntien terveyspalveluja.
Ymmärrän hyvin poliitikkojen ympäripyöreät
lausunnot. Heidän on
syytä puhua kieli keskellä
suuta. Tulee kuitenkin aika
jolloin asiat on pantava tärkeysjärjestykseen ja päätös
tehtävä. Kuntien terveyskeskusten alasajo ei saa
olla vaihtoehto kahdelle
täyden palvelun sairaalalle.
Jorma Törmänen

Rauha Kaarina
PEIPPO
o.s. Stenberg
* 10.6.1947
✝ 31.8.2020
Vaikka tiesimme surun saapuvan,
silti toivoimme elämän jatkuvan.
Yksi tieto kuitenkin lohduttaa,
nyt unesi ei ole tuskaisaa.
Lämmöllä muistaen
Timo
Krisse ja Tomi
Krista
Wilma
Viivi
sukulaiset ja ystävät
Siunattu 26.9.2020 läheisten läsnä ollessa.
Kiitos osanotosta. Lämmin kiitos kaikille
Rauhan hoitoon osallistuneille.

