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Torstai 30.1.2020

Streamingpalvelu
Välitämme kuva- ja ääniyhteyttä Facebook-livenä
ja kotisivulla Ylitorion
kirkon, Meltosjärven
kappelin ja muista seurakunnan järjestämistä
tapahtumista. Seurakunta tarjoaa laitteiston
striimauksen Ylitornion
kirkossa järjestettävien
yksityistilaisuuksiin.
https://www.facebook.
com/ylitornioseurakunta
Tapahtumia kirkoissa
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset lähetetään Ylitornion kirkosta sunnuntaisin klo
10.30 suorastriimattuina
Youtubessa ja Facebook-livessä. Striimaus
on katsottavissa viikon
ajan. Sunnuntaisin kirkon

”Minun tarinani
Raamatun
inspiroimana”
-kirjoitusryhmä
Toukokuun 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.

ovet ovat avoinna tunnin
verran yksityistä ehtoollista, hiljentymistä ja
keskustelua varten. Jumalanpalveluksiin voi osallistua myös pieni joukko
seurakuntalaisia, molempiin penkkisektoreihin
max. 6 henkeä.
Su 2.5. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 9.5. klo 11 messu Meltosjärven kirkossa.
To 13.5. klo 10.30 helatorstain messu Ylitornion
kirkossa.
Su 16 5. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa,
messun jälkeen kaatuneiden muistopäivän
kunniakäynti sankarihaudoilla.
Su 23.5. klo 10.30 helluntain messu Ylitornion kirkossa.
Su 30.5. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.

anaSaitta

Kokoonnumme 5 kertaa: to
6.5., 20.5., 3.6., 17.6. ja 25.6. klo
18 Ylitornion kirkossa.
Ota mukaan oma muistikirja
ja kynä tai tietokone – se, millä
mieluiten kirjoitat. Käytämme
maskeja.

Su 6.6. klo 10.30 perhekirkko Ylitornion kirkossa.
Koulujen kevätkirkkojen ajat ja toteutusmuoto
sovitaan koulujen ja
sivitystoimen kanssa ja
ilmoitetaan viikkoilmoituksissa.
Muut tapahtumat

Ke 19.5. klo 13 Kaulirannan ikinuoret.
Ke 26.5. klo 14 ikäihmisten päivähartaus.
Ke 26.4. klo 13 Etelä-Portimon ikinuoret Kylätalolla.

Palvelemme ma–ke klo 9-14 puhelimitse ja sähköpostitse
ylitornio@evl.fi.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset osoitteesta keskusrekisteri.oulu@evl.fi https://lomakkeet.evl.fi/oulun-surakunnat/virkatodistus

Muu toiminta

Lähetystyö

Maanantaisin klo 15.30
tyttöjen tila tenavatuvan
tiloissa, kokoontuu joka
maanantai.
Perhekerhojen, päiväkerhon ja tenavaparkin
kokoontumista kts. Facebook ja nettisivu. Mukaan
kutsutaan uusia perheitä.
Päiväkerhoon voi tulla
kesken kauden.
Kuorojen harjoitukset,
miestenpiiri ja raamattupiiri peruttu toistaiseksi
koronarajoitusten vuoksi.
Strategia kyselyyn vastasi
103 henkilöä. Kiitos teille
kaikille, jotka osallistuitte.

La 1.5. klo 8 raamattuluento: Psalmit ihmisen
huuto Jumalalle.
To 6.5. klo 18 aloittaa
”Minun tarinani Raamatun inspiroimana”ryhmä, kts. erillinen
ilmoitus.
Ke 12.5. klo 14 ikäihmisten päivähartaus.
To 13.5. klo 18 sanan
ja rukouksen ilta Ylitornion kirkossa. Esirukouspyynnöt voi jättää
verkkosivujen olevan
esirukouspyyntö-linkin
kautta.

Halleluja
Halleluja-huudahdus on alun perin hepreaa ja tarkoittaa kiittäkää
Herraa. Halleluja on ylistyslaulu, joka on periytynyt kristilliseen jumalanpalvelukseen juutalaisesta synagogapalveluksesta.
Jumalanpalveluksessa ”halleluja” esiintyy erityisesti evankeliumitekstin lukemisen yhteydessä ja päätösylistyksessä. Se on yksi jumalanpalveluksen rukouslause, jonka sanomalla seurakunta osallistuu
messun kulkuun ja vastaa Jumalan puhutteluun.

Virasto palvelee

Lähetyssihteeri Jaana Fiva p. 040 771 8257
jaana.fiva@gmail.com
Nimikkolähettien tukemiseksi lahjoitettavien varojen tilija viitetiedot verkkosivuilla www.ylitornionseurakunta.fi/
lahetys-ja-avustustyo
www.ylitornionseurakunta.fi seuraa ajankohtaista tietoa.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.4. valinnut avoinna
olleeseen
c-kanttorin
virkaan siikalatvan seurakunnan
vs.kanttorin Pekka Luukkosen. Uusi kanttori aloittaa Ylitorniolla
syyskuun
alussa,
jolloin julkaistaan esittelyjuttu.

Meän
esittely

YLITORNION SEURAKUNTA
SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO

Toimenkuvaani kuuluu hautatoimen asiat, tilaisuuksien
järjestely ja ajanvarauksien
hoitaminen, sekä tiedottaminen ja viestintä.

Seurakunnan hallinnassa on omaisten varoista muodostuva
hautainhoitorahasto. Rahasto toimii omakustanteisena ja kirjanpidollisesti,
sekä varojen suhteen erillisenä yksikkönä seurakunnan varoista.
Hautainhoitorahasto hoitaa sovittujen hautojen hoitamisen ja
kunnossapitämisen. Tarjoamme kokonaisvaltaista haudanhoitopalvelua,
kesähoitoa tai kasteluhoitoa kukille.

Jos olet kiinnostunut ostamaan palvelun hautainhoidosta
viidelle vuodelle, ole yhteydessä kirkkoherranvirastoon

Sofia Juuso

puh. 040 521 9384 tai ylitornio@evl.fi

Ilmoittaudu mukaan ryhmään
Jonnalle (040 522 7419 tai
jonna.tolonen@evl.fi) ke 5.5.
mennessä.

HAUDANHOITOSOPIMUS 5 VUOTTA
Kesähoitokausi 15.6. - 31.8

Kokonaishinta €

1-2

428,00
590,00
750,00

MobilePay : 11157

•

Netissä: yhteisvastuu.fi/ylitornio.

•

Kotisivulla sydän logoa klikaten

•

Perinteinen pankkisiirtolahjoitus:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41, viite 303804

•

Meltosjärven hautausmaan siivoustalkoot toukokuussa

Pyydämme tarjousta hautausmaan ja
muistelupaikan kunnostuksesta ja
rakentamisesta Ylitornion Uuden
hautausmaan alueella, (Alkkulanraitti 8).
Tarjousasiakirjat tilataan Ylitornion
seurakunnasta Eveliina Talka
eveliina.talka@evl.fi
Tarjoukset tulee jättää 4.5.2021 klo 15.00
mennessä tarjousasiakirjan ohjeen mukaan.

Lahjoita keräykseen. 		
•

Minut tavoittaa puhelimitse
kirkkoherranviraston numerosta 040 521 9384 ja sähköpostilla sofia.juuso@evl.fi.
Autan teitä parhaani mukaan.
Mukavaa kevään jatkoa!

TARJOUSPYYNTÖ

Hautapaikka
lkm

• rikkaruohojen ja roskien poistaminen
kesähoitokautena
3
• istutusallas (jos mahdollinen)
• seurakunnan valitsemien kukkien istuttaminen,
4
lannoittaminen ja hoitaminen kesähoitokautena
o kukkivat kesäkukat (kpl istutusalueen mukaan)
o syksyn kestävät lisäkasvit (kpl istutusalueen mukaan)
• hautapaikan yleinen kunnossapitäminen kesähoitokautena
• muistomerkkien ja reunakivien suoristaminen tarvittaessa
• peruskunnostuksen

Työskentelen Ylitornion seurakunnassa
asiakaspalvelusihteerinä. Kasvona olen
täällä melko uusi – olen aloittanut maaliskuun alussa.
Lisäksi minut voi tavata myös
Kolarin ja Pellon seurakunnista yhteistyösopimuksemme mukaisesti.

www.ylitornionseurakunta.fi
Meltosjärven hautausmaan siivoustalkoot
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi toukokuussa.
Talkoopäivä päätetään lumitilanteen mukaan ja ilmoitetaan tarkemmin srk:n ja Meltosjärven kyläyhdistyksen
Fb-sivulla ja kirkollisissa tiedoissa.
Srk tarjoaa voileipäkahvit talkoolaisille.
Tervetuloa mukaan kylien ja kyläyhdistysten toimijat
lähialueilta pitämään yllä talkoohenkeä!

Kaikista näistä lisätietoja Ritva Eroselta p. 040 831 9022.
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Seuraa ajantasaista tietoa!

