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Streamingpalvelu
Välitämme kuva- ja ääniyhteyttä Facebook-livenä
ja kotisivulla Ylitornion
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 lähe-

tetään Ylitornion kirkosta
sunnuntaisin klo 10.30
suorastriimattuina YouTubessa ja Facebooklivessä. Striimaus on
katsottavissa viikon ajan.
Sunnuntaisin kirkon ovet
ovat avoinna tunnin ajan
yksityistä ehtoollista, hiljentymistä ja keskustelua
varten.
Jumalanpalveluksiin voi
osallistua myös pieni
joukko seurakuntalaisia, molempiin penkkisektorieihin enintään 10
henkeä.
Su 30.5. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.

Su 6.6. klo 10.30 Kumminpäivän perhekirkko Ylitornion kirkossa.
To 10.6. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.
Su 13.6. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 20.6. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Ti 22.6. klo 13 kehitysvammaisten juhannuskirkko, Aavasaksalla
kruununnäyttämöllä.
La 26.6. klo 11 juhannuskirkko Aavasaksalla Kruununnäyttämöllä.
Su 27.6. klo 11 messu
Meltosjärven kirkossa.

Muut tapahtumat
Ke 2.6. klo 18 partiomessu Eholammella.
Ma 7.6. klo 13 Meltosjärven ikinuoret, Meltosjärven koululla.
Ke 9.6. klo 13–15 ikinuoret Etpossa Kylätalolla.
Muu toiminta
Strategiakyselyn arvonnassa tuotepalkinnot
voittivat:
Satu Maksa, Helena
Naasko ja Raimo Saukkoriipi.

Uuden hautausmaan ensimmäinen alue (A-alue)
Alue kunnostetaan yleisesti, kulkuväylät pinnoitetaan
ja muistomerkkien alle asennetaan kiinteä aluskivi.
Hauta-alueet katetaan yhtenäisesti kasvillisuudella
sekä huoltopisteet yhtenäistetään Vanhan hautausmaan mukaisesti.
Tuhkahautausmaa
A-alueen yläpuolelle valmistuu tuhkahautausmaa,
jota voidaan tarvittaessa laajentaa. Tälle hautausmaalle voidaan vainaja haudata uurnassa tai sirotella
tuhkana omalle yksityiselle hauta-alueelle. Haudalle
voidaan laittaa muistomerkki. Seurakunta luovuttaa
hauta-alueen 15 vuodeksi haudanhaltijalle.
Uuden hautausmaan toinen alue (B-alue)
Hautausmaa-aluetta laajennetaan rinnettä kohti. Alue
kunnostetaan yleisesti. Hauta-alueille asennetaan
kiinteä aluskivi muistomerkeille. Kulkuväylät pinnoitetaan. Hauta-alueet katetaan hautauskäytön jälkeen
yhtenäisesti kasvillisuudella sekä huoltopisteet yhtenäistetään Vanhan hautausmaan mukaisesti.

Polku pohjoisen parkkipaikalta
Uudelle hautausmaalle
Kirkon pohjoispuolen parkkipaikalta kunnostetaan
valaistu polku uudelle hautausmaalle. Polku soveltuu jalankulkijoille, pyörätuolilla tai rollaattoria käyttäville.
Muiden uskontokuntien hautausalue
B-alueen yläpuolelle sijoittuu alue, jossa hautapaikat
asetetaan eri uskontokuntia kunnioittavalla tavalla.
Aluetta voidaan tarvittaessa laajentaa.
Muistelupaikka
Nykyisen muistelupaikan käyttötarkoitusta laajennetaan kattamaan muualle siunattujen muistamispaikasta uurnalehtoon haudattujen muistopaikaksi ja
muutoinkin paikaksi, jossa voi rauhoittua oman tarpeen mukaan. Muistelupaikassa voi rauhoittua kuuntelemaan sanomakelloja ja muistelupaikkaan voivat
omaiset voivat viedä kynttilän tai kukan, jos omaisen
hauta on vaikeasti saavutettavissa.
Voit tutustua suunnitelmiin verkkosivuilta ylitornionseurakunta.fi/ päätöksenteko/ kirkkoneuvosto/ kohdasta Kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteitä ja sieltä
KN 3 17.2.2021. Seurakunta ja urakoitsija ovat sopineet yhteistyöstä niin, että työntekemisestä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriöitä.
Pyydämme ymmärrystä mahdolliseen häiriöön.
Pirta Melaluoto
talouspäällikkö

Yhteisvastuu 2021:

KE 23.6.2021

Eniten yllätti köyhyys
Vielä ennätät osallistua kirkon suurkeräykseen! Autetaan hädässä olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla.
Moni suomalainen iäkäs elää taloudellisessa ahdingossa. 40 % eläkeläisistä saa eläkettä alle 1250 € /kk.
Joku pohtii ostaako ruokaa vai lääkkeitä, kun eläminen
maksaa enemmän kuin on tuloja. Yhtäkkiset elämäntilanteen muutokset voivat viedä talouden totaalisen
sekaisin. Elämä ei kulje niin kuin toivoisi tai itse suunnittelee, esim. sairastuminen käy joskus liian kalliiksi.
Vanhusten köyhyys maailmalla on erilaista. Ugandassa
siihen liittyy myös sotaa pakeneminen, suuri huoli
läheisistä, voimien väheneminen. Iäkkäänä ei jaksa
tehdä töitä vaikka haluaisi. Maailman ruokaohjelman
avustukset ovat pieniä.
Keräysvaroista 20 % jää omalle seurakunnalle ja 20 %
kotimaan erityiskohteille, 60 % menee ulkomaille.
Olemme inhimillisen hädän ytimessä. Jos voit niin
autathan?!
Kerääjän tapaaminen on tänä vuonna vaikeaa, joten
käytäthän omatoimisia keinoja: Lahjoita keräykseen.

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

Lähetystyö
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.

Syksyn päiväkerhoon ilmoittautumiset
verkkosivujen kautta.
Linkki avautuu 12.7. ja sulkeutuu 13.8.
Jos vaikeuksia ilmoittautumisen kanssa voit soittaa
Minnalle (lomalta paluu 3.8.) p. 040 521 9427.

Hautausmaiden peruskunnostukset jatkuvat kesän aikana
Seurakunta kunnostaa Ylitornion Uuden hautausmaan ensi kesän aikana. Urakoinnista vastaa Maanrakennus- ja Kuljetusliike Arvo Riekkola Oy, Jari
Riekkolan ja Heikki Koivurannan johdolla. Kunnostussuunnitelma on päivitetty alkuperäisen olemassa
olevan suunnitelman pohjalta vastaamaan tämän
päivän ja arvioitua tulevaisuuden tarvetta. Suunnitellusta on vastannut maisema-arkkitehti Elina Söderström. Toimenpiteillä parannetaan hautausmaan
toiminnallisuutta ja esteettisyyttä.

Virasto palvelee

PERHELEIRI
KOKO PERHEEN LEIRIPÄIVÄ LOMAVIETOSELLA
KE 23.6.2021 KLO 9-17!
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SISÄLTÄÄ RUOKAILUT JA KAHVIT!
Järjestämme yhteiskuljetuksen.

Leikkejä, pelejä,
kisailua, saunomista,
yhdessäoloa, lämpöä,
naurua, uintia ym kivaa!

Jokaiselle kerhoikäiselle tulee kirje kotiin missä tarkempaa tietoa kerhosta.

anaSaitta

Meän
esittely

Kolminaisuusoppi
Kolminaisuusoppi (lat. trinitas) käsittelee kolmiyhteistä
Jumalaa.
Kolmiyhteinen
Jumala on sen mukaan yksi
olemus, mutta Jumalalla on
kolme persoonaa: Isä, Poika
ja Pyhä Henki.
Kolminaisuusoppi on kristinuskon perustavin opinkappale eli dogmi. Se on
pohjana kaikelle muulle kristilliselle opetukselle. Suhde
kolminaisuuteen on ratkaiseva kriteeri arvioitaessa,
onko jokin uskonnollinen
suunta tai ryhmittymä kristillinen vai ei-kristillinen. Opinmuodostuksen taustalla oli
taistelu areiolaista harhaoppia vastaan. Kolminaisuusoppi hyväksyttiin lopullisesti
v. 451 pidetyssä Khalkedonin yleisessä kirkolliskokouksessa
Näkemys kolminaisuudesta
on uudessa testamentissa
keskeinen, vaikka siellä ei
olekaan selkeää esitystä kolminaisuusopista.
Uudessa
testamentissa on lausumia,
jotka puhuvat suoraan Kolminaisuudesta.
Tunnetuin
niistä on Matteuksen evankeliumin lopussa oleva Jeesuksen antama lähetyskäsky:
”Kastakaa heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen.”

Kaisa-Maria
Hirsikangas
Työskentelen suntion tehtävissä Ylitornion ja Meltosjärven kirkoissa, sekä
hautausmailla.
Olen aloittanut työskentelyni
lokakuussa 2020, tehtäviini
kuuluu kirkollisten toimitusten lisäksi hautausmaiden,
sekä kiinteistöjen hoito ja
lähiesimiehenä toimiminen.
Olen reipas, oma-aloitteinen,
sekä helposti lähestyttävä
sosiaalinen luonne. Toivoisinkin, että tutustun teihin
seurakuntalaisiin matkan varrella!
Minut tavoittaa puhelimitse
040 682 0846, sähköpostitse
kaisa-maria.hirsikangas@evl.
fi, sekä tietysti hautausmailla!

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMISET:
Minna Juvani, puh 040 521 9472
Ilmoittaudu mukaan viimeistään
15.6.2021 mennessä!

Keskiviikkona
23.6.2021
–

• MobilePay: 11157
• Netissä: yhteisvastuu.fi/ylitornio.
• Verkkosivulla sydänlogoa klikaten

klo 9-17
Loma-Vietosella!

• Perinteinen pankkisiirtolahjoitus:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41, viite 303804
Kirkkoherranvirasto Sofia Juuso, 040 521 9384, ylitornio@evl.fi | Kirkkoherra Matti Salminen, 040 550 8246 | Seurakuntapastori Jonna Tolonen, 040 522 7419
Kanttori Laura Salminen, 040 861 1042 | Suntio Juha Hiltunen, 0400 510 321, 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, etunimi.sukunimi@evl.fi
www.ylitornionseurakunta.fi
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Seuraa ajantasaista tietoa!

