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Streamingpalvelu
Välitämme kuva- ja ääniyhteyttä striimattuna
YouTubessa ja Facebooklivessä Ylitornion kirkosta
ja Meltosjärven kappelista
jumalanpalveluksista, sekä
muista seurakunnan järjestämistä tapahtumista. Striimaukset ovat katsottavissa
viikon ajan.
Linkki www.ylitornionseurakunta.fi verkkosivuilla.
Seurakunta tarjoaa laitteiston striimaukseen Ylitornion kirkossa järjestettäviin
yksityistilaisuuksiin.
Tapahtumia kirkoissa
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksen lähetetään Ylitornion kirkosta
sunnuntaisin klo 10.30

suorastriimattuina YouTubessa ja Facebookissa.
Striimaus on katsottavissa
viikon ajan.
Jumalanpalvelusten koronaturvallisuus: väkimäärärajoitetta ei ole.
Kirkossa istutaan 1–2
metrin turvaetäisyyksillä.
Muista käsihygienia. Sairaana ei voi tulla paikalle,
mutta tilaisuuksiinhan voi
osallistua myös striimin
välityksellä
Su 29.8. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 5.9. klo 10 jumalanpalvelus Pekanpäässä Tyynelässä.
Su 5.9. klo 18 messu Meltosjärven kirkossa.
Su 12.9. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
To 16.9. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.

Tarvitseeko perheenne
”Arki-Apua”?

Su 19.9. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Pe 24.9. klo 10 vauvakirkko
Ylitornion kirkossa.
Su 26.9. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 3.10. klo 11 messu Meltosjärven kirkossa.
Muu toiminta
Miestenpiiri kokoontuu
seurakuntakodilla parittomien viikkojen perjantaina
klo 17. Seuraavan kerran
pe 3.9.
Raamattupiiri kokoontuu
seurakuntakodilla maanantaisin klo 18–19.
Päiväkerho kokoontuu
Tenavatuvan tiloissa torstaisin klo 9–11.
Muut tapahtumat
Pe 27.8. klo 18 Hyvän
mielen ilta Kuivakankaalla
Varpuhuhdassa.
Ti 31.8. klo 15 Lotta Swärdlipun vihkiminen Ylitornion
kirkossa.

To 2.9. klo 18 Minun tarinani -kirjoitusryhmä
Ylitornion kirkossa. Ilmoittautumisohje kts. erillinen
ilmoitus.
Pe 3.9. klo 17 miestenpiiri
seurakuntakodilla.
La 4.9. klo 14 Matti Lipposen konsertti Meltosjärven
kirkolla.
Ma 6.9. klo 18 raamattupiiri seurakuntakodilla
To 9.9. klo 13 Ikinuoret
Kaulirannassa.
To 9.9. klo 18 Hyvän mielen
ilta Hyllykylän grillikodalla.
Ke 15.9. klo 13 Ikinuoret
Alkkulassa.
Pe 24.9. klo 18 Hyvän
mielen ilta Meltosjärven
kirkolla.
Ke 29.9. klo 13 Ikinuoret
Etelä-Portimossa kylätalolla.
Su 3.10. klo 14 Pekanpään
syysseurat Tyynelässä,
(Poikkilahden koululla).
To 7.10 klo 17 Hyvän
mielen ilta Raanujärvellä,
Loimun kylätalolla.

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.

”Minun tarinani Raamatun
inspiroimana” -kirjoitusryhmä

Kokoonnumme 5 kertaa: to 2.9., 23.9., 21.10., 18.11. ja
2.12. klo 18 Ylitornion kirkossa.
Ota mukaan oma muistikirja ja kynä tai tietokone – se,
millä mieluiten kirjoitat.
Ilmoittaudu mukaan ryhmään Jonnalle (0405227419 tai
jonna.tolonen@evl.fi) ti 31.8. mennessä.

PÄIVÄKERHO
Ylitornion seurakunnan 3-5 vuotiaiden
päiväkerho aloittaa toiminnan 2.9.
Kerhoaika torstaisin, kello 9-11
Tenavatuvan tiloissa.
Tervetuloa!

Minna Juvani
perhetyöntekijä

p. 040 521 9427
minna.juvani@evl.fi

Palvelemme ma–ke klo 9-14 ja
sähköpostitse ylitornio@evl.fi.
Virkatodistukset ja sukuselvityksen Oulun keskusrekisteristä, lomake löytyy verkkosivulta ylitornionseurakunta.fi
kohdasta virkatodistukset

Lähetystyö
Nimikkolähettien tukemiseksi lahjoitettavien varojen tilija viitetiedot verkkosivuilla www.ylitornionseurakunta.fi/
lahetys-ja-avustustyo
www.ylitornionseurakunta.fi seuraa ajankohtaista tietoa.

Hyvän mielen illat
Hyvän mielen illat rantautuvat ympäri Ylitornion kyliä
tulevan syys-, talvi- ja kevätkauden aikana. Luvassa on
kaivattua yhdessä tekemistä ja illan päättää hartaus.
Ohjelma vaihtelee kylittäin. Ilta on tarkoitettu kaikenikäisille ja sen kesto on n. 2h. Unohda musta puku
kotiin ja tule rennolla varustuksella ja avoimella mielellä nauttimaan reippaasta yhdessäolosta.
Nämä Hyvän mielen illat voit jo
laittaa kalenteriin:
Pe 27.8. klo 18 Kuivakankaalla Varpuhuhdassa
(lisätietoja Minna 040 521 9427).
To 9.9. klo 18 Hyllykylän grillikodalla
(Matti 040 550 8246).
Pe 24.9. klo 18 Meltosjärven kirkolla
(Jonna 040 522 7419).
To 7.10. klo 17 Raanujärvellä Loimun kylätalolla
(Minna 040 521 9427).
Syksyn aikana seurakunnasta otetaan yhteyttä
muihin kyliin aikataulujen
sopimiseksi. Voitte myös
itse olla aktiivisia työntekijöihin päin, jos juuri teidän
kylällänne olisi jo sopiva
ajankohta mielessä.

Varaukset puh. 040 521 9427 / Minna Juvani

Syyskuun alussa käynnistyy ryhmä, jossa osallistujalla on
tilaa kirjoittamiselle ja omalle prosessoinnille. Inspiraationa käytämme valittuja raamatunkohtia ja niistä nousevia kysymyksiä, joita jokainen kirjoittaja saa omassa
rauhassaan purkaa kirjoittamalla. Ryhmässä jokainen
keskittyy vain omaan kirjoitusprosessiinsa eikä sitä tarvitse jakaa toisten kanssa. Osallistuminen ei vaadi raamatuntuntemusta. Saa tulla ja olla yhdessä yksin.

Virasto palvelee

Sururyhmästä tukea

KNA-rukouskävely
Kävele naiselle ammatti (KNA) tempauksessa kävellään maailman naisten hyväksi Ainiovaaran laavulle.
Lähtö su. 29.8. klo 13.00 Karemajoilta. Kävellään polku
yhdessä, pysähdellen välillä luonnon pyhyyden äärellä
rukoillen. Perillä ”omat eväät-tarjoilu” ja tietoa kampanjasta. Haluamasi tukirahan voi maksaa suoraan oman
tilin kautta tai lippaaseen. Paluu omaan tahtiin. Tarkemmin asiasta: www.naistenpankki.fi. Naisten koulutuksesta
hyötyy köyhässä maassa koko perhe. Autetaan heitä!
Sateen sattuessa tapahtuma siirtyy viikolla eteenpäin.
Muutoksesta ilmoitetaan srk:n fb-sivulla 29.8.

Seurakuntaretki
merimieskirkkoon
Päiväretki Kemiin tehdään to 16.9.2021. Retkellä
tutustutaan kahteen hyvin erilaiseen kirkkoon. Aamupäivällä käydään Kemin komeassa pääkirkossa. Siellä
saadaan esittely ja päivähartaus. Iltapäivällä tutustutaan Kemin Ajoksen satamassa olevaan merimieskirkkoon, joka palvelee satamaan saapuvien alusten
kansainvälisiä miehistöjä. Joskus kirkko menee itse laivalle. Kirkko on siellä kävijöille samalla yhteys kotiin ja
lepopaikka. Tähän kirkkoon on harvalla pääsyä! Ruokailemme päivällä sataman ravintolassa.
Matkan hinta 30 /hlö sisältää kyydin, ruoan + kahvin.
Merimieskirkolla tarjottavaan kahviin/esittelyyn toivotaan varattavan vapaaehtoisen maksun heidän
työn tukemiseksi. Ilmoittautuminen Ritva Eroselle 9.9.
mennessä p. 040 831 9022. Kerro erityisruokavaliosta.
Retkelle voi lähteä max 30 henkilöä, terveenä ja tarvittaessa omaa maskia käyttäen.
Aikataulu: Kaulinranta vt 21/Ahontiepysäkki 8.30,
Aavasaksa 8.45, Ylitornio srk-koti 9.00. Kemin kirkko
10.30. Ruokailu 12.00. Merimieskirkko 13. Kotiin lähtö
15.00.

Sururyhmä on paikka, jossa on lupa jakaa omia suruun
ja menetykseen liittyviä kokemuksia ja tunteita toisten
kanssa. Ryhmässä jäsenet auttavat ja tukevat toisiaan ja
itseään, puhumalla ja kuuntelemalla.
Ryhmä on tarkoitettu surutyön tueksi läheisensä kuoleman kautta menettäneille.
Ryhmä alkaa ti. 28.9. klo 18–20 pappilassa kokoontuen
joka toinen viikko yhteensä 6 kertaa. Ryhmä voidaan
myös pitää päivällä, mikäli ryhmäläiset yhteisesti niin
sopivat. Ryhmä on luottamuksellinen ja kokoontuu aina
samalla porukalla.
Ohjaajina ovat Ritva Eronen ja Ilkka Korva.
Ilmoittautuminen 17.9. mennessä
Ritva: p. 040 831 9022 tai Ilkka 040 522 6835.

TARJOUSPYYNTÖ
Pyydämme tarjousta
hautatoimen palveluista v. 2022 – 2025.
Palvelu sisältää mm. haudan avaamisen ja
täyttämisen Ylitornion ja Meltosjärven
hautausmailla.
Tarjous-/sopimusasiakirjat ovat tilattavissa Ylitornion
seurakunnasta talous.ylitornio@evl.fi
Tarjoukset tulee jättää 10.9.2021 klo 15
mennessä talous.ylitornio@evl.fi
tai toimittamalla kirjeenä virastoon, osoitteeseen
Alkkulanraitti 3, Ylitornio
Kirjeen päälle ”tarjous hautatoimenpalveluista”

www.ylitornionseurakunta.fi
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Seuraa ajantasaista tietoa!

