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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
Jumalan palvelukset
Koronarajoitusten
vuoksi jumalanpalveluksen lähetetään toistaiseksi Ylitornion kirkosta
sunnuntaisen klo 10.30
suorastriimattuina Facebook-livessä. Striimaus
on katsottavissa Facebookissa viikon ajan. Sunnun-

Meän
esittely

Jonna
Tolonen
Olen
seurakuntapastori.
Minut tapaat ennemmin
tai myöhemmin ristiäisissä,

anaSaitta

Siunaus

Siunaus on Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa tässä
maailmassa. Ihminen kokee
siunauksen yleensä myönteisenä asiana. Se tuntuu konkreettiselta, kun elämässä
on rakkautta, läheisyyttä,
lämpöä ja luottamusta, esim.
lapsen syntymässä.
Siunaus tulee aina perimiltään Jumalalta. Ristinteologian mukaisesti Jumala

taisin kirkon ovet ovat
avoinna tunnin verran
yksityistä ehtoollista, hiljentymistä ja keskustelua
varten.
Su 28.2. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkosta, rippikoululaisten
pyhä, jumalanpalvelus
toteutetaan yhdessä rippikouluryhmän kanssa.
Su 7.3. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkosta.
Su 14.3. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkosta.
Su 21.3. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkosta, Marian päivä.
Su 28.3. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkosta, palmusunnuntai.
Muut tapahtumat
Ma 1.3. klo 8 raamattuluento: Jeremia, valittava

profeetta ja hänen nimellään kulkeva kirja.
Ke 3.3. klo 14 ikäihmisten päivähartaus.
Pe 5.3. klo 11–13 Kuivalihatapahtuma yhteisvastuulle kts. erillinen
ilmoitus.
Ke 17.3. klo 14 ikäihmisten päivähartaus.
Joka viikko ma klo 8 viikon
virsi Facebook-livessä.
Kanttori Laura Salminen opettaa paastonajan
uusia virsiä.
To 18.3. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Facebookliven välityksellä. Esirukouspyynnöt voi jättää
verkkosivujen olevan
esirukouspyyntölinkin
kautta.
Su 28.3. klo 11.30–16 Hiljaisuuden polku Ylitornion kirkossa.
Hiljaisen viikon tapahtumat ilmoitetaan seuraavassa lehdessä.

Muu toiminta

Virasto palvelee

Maanantaisin klo 15.30
Tyttöjen tila tenavatuvan
tiloissa.
Torstaisin klo 16 poikakerho Nuorisotalolla.
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.
Maaliskuun aikana toteutetaan seurakuntalaiskysely internetin välityksellä
uuden seurakuntastrategian valmistelemiseksi.
Seuraa ilmoitteulua.

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-seurakunnat/virkatodistus

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/

Yhteisvastuu 2021:
Eniten yllätti köyhyys
häissä, hautajaisissa ja jumalanpalveluksissa. Vastaan rippikoulusta ja olen muutenkin
mukana seurakunnan lasten
ja nuorten puuhissa. Tällä
hetkellä kehitän seurakunnan somea, jotta myös sitä
kautta voisi entistä paremmin olla mukana seurakunnan toiminnassa.
Minua saa ja pitää ”vaivata”.
Sitä varten minulla on aikaa!
Ota rohkeasti yhteyttä, jos
tarvitset jonkun, jonka kanssa
jutella isoista tai pienistä asioista, tahdot rukoilla tai tarvitset yksityistä ehtoollista.
Minun kanssani voi myös
ideoita uutta. Voit soittaa tai
lähettää viestin 040 5227419,
lähettää sähköpostia jonna.
tolonen@evl.fi tai laittaa seurakunnan
Facebook-sivun
kautta viestin.

kätkeytyy joskus kärsimykseen ja kuolemaan. Siunaus
ei ole yksiulotteista onnea ja
hyvinvointia. Se on Jumalan
läsnäoloa kaikissa elämän
vaiheissa, myös tuskassa ja
kärsimysten keskellä. Siunaus ja jumalallinen rakkaus
kohdataan myös siellä, missä
niitä ei osata odottaa.
Siunausta toivotettaessa
rukoillaan, että Jumalan hyvä
tahto, siunaus, toteutuisi
ihmisen elämässä. Ihminen
voi puolestaan ottaa Jumalan siunauksen vastaan vain
uskon avulla. Ihminen voi
siunata itsensä aamu- ja
iltarukouksessa. Ristinmerkin tekeminen välittää myös
Jumalan siunauksen.

Perinteistä kuivalihakeittoa
ja kuumanvedenleipää
pe. 5.3. klo 11–13
Ylitornion seurakuntakodilla
myytävänä kotiin vietäväksi.
Keiton hinta 15 €/litra.
Leivän hinta 5 €/ kpl.
Keitto on valmiiksi pakattuna litran rasiaan.
Suosimme korttimaksua.
Tervetuloa!

Köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet
vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa,
jota koronaepidemia on vielä korostanut. Vuoden 2021 Yvkeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa
olevia ikäihmisiä.
Suomessa vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa,
jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä
ja digisyrjäytymistä.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän
ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien
yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty
huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.
Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla
maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia.
40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa
kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien
ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Suomalaisten auttamiseksi 40 % tuloista

Keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten
ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella. Ylitorniolla autetaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Apu voi
olla esim. lahjakortti paikkakunnan liikkeisiin. Avun saaminen
alkaa ottamalla yhteyttä Ritva Eroseen tai Ilkka Korvaan. Kuka
hyötyisi tästä keräysrahasta? Oletko itse tai tunnetko heitä?
Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimii Kirkon diakoniarahasto. Se saa keräystuloista 10
% osuuden ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset
haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa
hakijoiden avuntarve selvitetään ja avuntarvitsija kohdataan.
Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto. Se saa myös 10 %
osuuden, jolla toteutetaan ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta
vuodesta 2022 alkaen.

Lahjoita keräykseen
1. MobilePay : 11157
2. Netissä: yhteisvastuu.
fi/ylitornio.
3. Kotisivulla sydän logoa
klikaten.
4. Perinteinen pankkisiirtolahjoitus:
Aktia FI82 4055 0010
4148 41, viite 303804
5. Lipaskeräys myöhemmin keväällä. Tuletko
mukaan?
6. Otatko keräyslippaan
oman työporukkaan tai
harrastuspiirin hetkeksi
lainaan?
7. Kuivalihakeittoa myynnissä 5.3. Katso erillinen

ilmoitus.
8. Listakeräystä tilanteen
salliessa myöhemmin.
9. Meltosjärven hautausmaan siivoustalkoot
toukokuussa, mikäli mahdollista.
10. Kirpputorimyyntiä
netissä. Haluatko lahjoittaa tavaraa myytäväksi
tai organisoida koko tempauksen?
11. Mitä itse keksit. Rohkeasti toteuttamaan.
Kaikista näistä lisätietoja
Ritva Eroselta p. 040 831
9022.
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Seuraa ajantasaista tietoa!

