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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
Jumalanpalvelukset
Koronarajoitusten
vuoksi jumalanpalveluksen lähetetään toistaiseksi Ylitornion kirkosta
sunnuntaisin klo 10.30
suorastriimattuina Facebook-livessä. Striimaus
on katsottavissa Facebookissa viikon ajan. Sunnuntaisin kirkon ovet ovat
avoinna tunnin verran
yksityistä ehtoollista, hiljentymistä ja keskustelua

varten.
Su 28.3. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkosta, palmusunnuntai, striimauksen jälkeen ehtoollinen
on saatavissa kirkossa
tunnin ajan.
To 1.4. klo 14, 15, 18 ja 19
kiirastorstain ehtoolliskirkot Ylitornion kirkossa.
To 1.4. klo 14, ja 15 kiirastorstain ehtoolliskirkot
Meltosjärven kirkossa.
Pe 2.4. klo 10.30 pitkäperjantain jumalanpalvelus
nauhoitettuna Ylitornion
kirkosta.
Su 4.4. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Ma 5.4. klo 11 messu Meltosjärven kirkossa.
Su 11.4. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkossa.
Su 18.4. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkossa.
Su 25.4. klo 10.30 sanajumalanpalvelus Ylitornion
kirkossa.

Apua vanhuksille Ugandassa
– Yhteisvastuu mukana
Yhteisvastuukeräys auttaa avun tarpeessa olevia
niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet,
60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon
ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan arvokasta vanhuutta auttamalla katastrofien,
konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa
hätätilanteissa hauraimpia vanhuksia,perheitä ja
yhteisöjä. Yksi kansainvälisen diakonian kohdemaa
on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan. Kaukana
tarve on vieläkin suurempi kuin meillä.
80-vuotias
Elizabeth
Kapinga pakeni Kongosta Ugandaan vuonna
2013 ja elää nyt Rwamwanjan pakolaisasutusaluella. Elizabeth elää
neljän lapsensa, vävynsä
ja kymmenen lapsenlapsensa kanssa. Elizabeth
menetti Kongossa puolisonsa, neljä lastaan ja
kolme lapsenlasta.
Suurimmat
haasteet
ovat ruuan, suojan ja
vaatteiden
saaminen.
Ruoka ei riitä koko isolle
perheelle.

Muut tapahtumat
Ma–Ke 29.–31.3. klo
18–19 Hiljaisen viikon illat
Ylitornion kirkossa, tervetuloa hiljentymään.
Ti 30.3. klo 14 lasten pääsiäispolun nauhoitettu
lähetys Ylitornion kirkosta.
Ke 31.3. klo 14 ikäihmisten päivähartaus.
To 1.4. klo 8 raamattuluento: Daniel ja apokalyptiikan nousu.
To 8.4. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Facebookliven välityksellä. Esirukouspyynnöt voi jättää
verkkosivujen olevan
esirukouspyyntö-linkin
kautta.
Ke 14.4. klo 14 ikäihmisten päivähartaus.
Ke 28.4. klo 12–13 Kuivalihatapahtuma yhteisvastuulle kts. erillinen
ilmoitus.
Ke 14.4. klo 14 ikäihmisten päivähartaus.
Hiljaisella viikolla ja pääsiäisviikolla Facebookissa

Meän
esittely

Matti
Salminen
Olen kirkkoherra. Tehtäväni on johtaa seurakunnan hallintoa ja toimintaa.
Onneksi molemmat tehtävissä mukana on joukko
tehtäväänsä
sitoutuneita
henkilöitä.
Seurakunnan
hallinnossa
ylintä päätösvaltaa käyttää
kirkkovaltuusto, joka hyväksy
seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi valtuusto hyväksyy investoinnit
ja mahdolliset kiinteistöjen
myynnit. Hallinnon työjuhta
on kirkkoneuvosto, joka valmistelee ja panee täytäntöön

myös muita pääsiäisen
sanomaa korostavia julkaisuita. Ole linjoilla ja
osallistu. ”Kristus on ylösnoussut”.
Muu toiminta
Tyttöjen tila maanantaisin klo 15.30 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.

kaikki valtuuston päätökset
sekä vastaa seurakunnan hallinnollisesta arjesta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana
kirkkoherra vastaa hallinnon
vastuullisesta ja lain mukaisesta toiminnasta.
Seurakuntalaisille
kirkkoherra on ennen kaikkea
seurakunnan
hengellinen
johtaja. Eli toimin henkilöstön
esimiehenä ja vastaan seurakunnan hengellisestä toiminnasta. Ylitornion tapaisessa
pienessä seurakunnassa kirkkoherran tehtäviin kuuluu
hallinnon
ja
johtamisen
lisäksi hengellisen toiminnan arkeen osallistuminen
– jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, seurakuntalaisten
kohtaaminen,
hartaudet ym.
Mennyt vuosi on ollut kaikille
huolten
täyttämää
aikaa. Korona on ollut konkreettisesti läsnä myös ylitorniolaisten ja Ylitornion
seurakunnan arjessa. Ilolla
olen pannut merkille, että
täällä on rohkeasti ja vastuullisesti tartuttu myös tähän
haasteeseen. Olemme opetelleet ja oppineet uudenlaisia tapoja kohdata ihmisiä ja
kertoa kirkon tärkeimmästä
aarteesta – Jeesuksesta.
Omassa toiminnassani olen
pyrkinyt olemaan helposti
lähestyttävä ja haluan aidosti
heijastaa sitä uskoa ja luottamusta Jumalaan, joka kantaa
minua omassa elämässäni.
.

Virasto palvelee
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

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

Ehtoollinen pääsiäisen aikaan:
Hiljaisella viikolla hiljaisen viikon illoissa, kiirastorstain ehtoolliskirkoissa ja pääsiäiskirkoissa on myös ehtoollisen jako
seurakuntalaisille. Koronarajoitusten vuoksi, voimme ottaa
kirkkoon kerrallaan enintään 10 henkeä väljästi istumaan ja
jonottamaan alttarille pääsemistä. Katso tilaisuuksia koskevat tarkemmat ohjeet facebookista tai verkkosivulta kyseisen
tilaisuuden kohdalta.
Vanhusten palvelukotien kanssa on sovittu hiljaisen viikon
yksityisten ehtoollisten järjestämisestä koronaturvallisella
tavalla. Yksityinen ehtoollinen on mahdollista jakaa myös
kotona asuville ikäihmisille tai liikuntarajoitteisille nuoremmille. Ole yhteydessä suoraan seurakunnan pappeihin tai
diakoniatyöntekijöihin.

anaSaitta

Krusifiksi

Krusifiksi-sana tulee latinan
sanasta crucifixus eli ristiinnaulittu. Sana tarkoittaa
ristiinnaulitun Kristuksen
kuvaa. Krusifiksi liittyy erityisesti Kristuksen kärsimyk-

sen muistamiseen. Pääsiäistä
edeltävällä hiljaisella viikolla
kristityt erityisesti keskittyvät Jeesuksen kärsimyksen
hetkiin. Kirkoissa alttarilla on
näkyvillä yleensä krusifiksi.
Kristillinen risti kuvataan
yleensä tyhjänä merkiksi Kristuksen ylösnousemuksesta.
Kristuksen ylösnousemus eli
kuolleista nouseminen pääsiäisenä on kristillisen uskon
ydin. Jeesus ei jäänyt ristille
vaan voitti kuoleman, Hän
elää tänäänkin.

Raamattuluennot jatkuvat
Petri Kasari jatkaa kesken jäänyttä raamattuluentosarjaa.
Luennot ovat katsottavissa Ylitornion seurakunnan Facebookissa kunkin kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
Huhtikuu: Daniel ja apokalyptiikan nousu
Toukokuu: Psalmit, ihmisen huuto jumalalle Kesä heinäkuun
otsikointi on vielä auki ja luennot tekeillä, mutta luennot tulevat käsittelemään viisauskirjallisuutta ja viisausteologian kriisiä (Snl., Saarn., Job, Viis., Siir.)
Tervetuloa linjoille!

Jäitkö viimeksi ilman?
Perinteistä kuivalihakeittoa ja
kuumanvedenleipää
ke 28.4. klo 12–13
Ylitornion seurakuntakodilla
myytävänä kotiin vietäväksi.
Keiton hinta 15 €/litra. Leivän hinta 5 €/kpl.
Keitto on valmiiksi pakattuna litran rasiaan.
Suosimme korttimaksua.
Tervetuloa!

Osallistu keräykseen:
1. MobilePay: 11157
2. Netissä: yhteisvastuu.fi/ylitornio.

67-vuotias Maria Nyrambagazohe asuu Kyakan pakolaisasutusalueella Ugandassa kahden lapsenlapsensa
kanssa. He pakenivat Ugandaan Kongon väkivaltaisuuksia vuonna 2018. Marian aviomies ja kaksi poikaa
kuolivat levottomuuksissa ja hän ei tiedä missä tytär,
lastenlasten äiti on. Tai onko hän edes elossa. “Ajattelen perhettäni joka päivä. Lapset kyselevät milloin
tapaavat taas äitinsä.”

3. Kotisivulla: sydän logoa klikaten pääsy omaan pankkiin
4. Perinteinen pankkisiirtolahjoitus:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41, viite 303804

Kirkkoherranvirasto Sofia Juuso, 040 5219384, ylitornio@evl.fi (sofia.juuso@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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