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Torstai 30.1.2020

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
Jumalan palvelukset
Koronarajoitusten
vuoksi jumalanpalveluk-

sen lähetetään toistaiseksi Ylitornion kirkosta
sunnuntaisen klo 10.30
suorastriimattuina Facebook-livessä. Striimaus
on katsottavissa Facebooksissa viikon ajan.
Sunnuntaisin kirkon
ovet ovat avoinna tunnin
verran yksityistä ehtoollista, hiljentymistä ja keskustelua varten.
Muut tapahtumat
Ikäihmisten päivähartaudet Facebookissa
parillisten viikkojen keskiviikkona 3.2. ja 17.2.
1.2. Raamattuluento
Joonan kirjasta Facebookissa, Petri Kasari.

to 11.2. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta Facebookliven välityksellä. Esirukouspyynnöt voi jättää
kotisivulla olevan esirukouspyyntö-linkin kautta.
Pe 12.2. klo 18 alkaen
Hääyö-tapahtuma. kts.
erillinen ilmoitus.
Su 14.2. Rovastikunnan
lähetyspyhä Tervolasta
Youtube-lähetyksenä kts.
erillinen ilmoitus.
Ma 22.2. klo 18.30 lähetysilta Facebookin välityksellä. Mukana Janne Aitta
lähetysyhdistys Kylväjästä.
Muu toiminta
Kuorojen harjoitukset,

miestenpiiri ja raamattupiiri peruttu toistaiseksi
koronarajoitusten vuoksi.
Maanantaisin klo 15.30
Tyttöjen tila tenavatuvan
tiloissa, kokoontuu joka
maanantai.
Ke 2.12. klo 14 Ikäihmisten päivähartaus Facebook -livelähetyksenä,
hartaus lähetetään joka
Torstaisin klo 16 poikakerho Nuorisotalolla.
Perhekerhojen, päiväkerhon ja tenavaparkin
kokoontumista kts. Facebook ja nettisivu. Mukaan
kutsutaan uusia perheitä.
Päiväkerhoon voi tulla
kesken kauden.

Yhteisvastuukeräys alkaa
Kevät on perinteinen kirkon
suurkeräyksen aika. Keräys
alkaa 7.2. klo 12 ja sen suojelijana on tasavallan presidentti
Sauli Niinistö. Perinteisen
avauspuheen tilalla on tiiviimpi tietoisku keräyksestä
ja se uusitaan 1. keräysviikolla
ylen kanavalla 4 kertaa.
Keräyksen aiheena on ”
Eniten yllätti köyhyys”. Keräyksen kohteena ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat
vanhukset. Vanhuusiän köyhyyteen Suomessa vaikuttaa
esim. työelämän ulkopuolella oleminen, esimerkiksi
kotiäitiys,
työkyvyttömyys,
pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus tai näiden kaikkien
yhdistelmä.
Listalle
kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus,
mielenterveyden
ongelmat
sekä monet yllättävät tekijät
kuten sairaus- ja lääkekulut.
Moni miettii, ostaako ruokaa
vai lääkkeitä. Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy
eri tavoin eri puolilla maata.
Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40
prosenttia eläkeläisistämme
saa eläkettä alle 1 250 euroa

kuukaudessa.
Maailman
katastrofialueilla yv-keräyksen tuotolla
autetaan niitä yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä, jotka ovat
kärsineet pahiten konfliktien,
katastrofien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa. Ugandassa Kirkon
Ulkomaanapu (KUA) työskentelee yhteisvastuuvaroin erityisesti pakolaisasutusalueilla.
Hätäapua annetaan kaikista
haavoittuvimmassa asemassa
oleville katastrofien uhreille
riippumatta iästä, taustasta
tai sukupuolesta. Lisäksi KUA
tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Lasten ja nuorten
koulutuksen kautta avautuva
toimeentulo tukee koko perheen, sen vanhusten ja koko
yhteiskunnan tulevaisuutta.
Yhteisvastuun
keräyssuunnitelma 2021
Tänäkin vuonna yv-keräystä
toteutetaan poikkeusoloissa
koronan takia. Kerääjiä ei
näy liikkeellä edellisvuosien
tapaan ainakaan heti helmikuussa. Lähikontaktien rajoittaminen näkyy keräyksen
toteuttamisessa. Tänä vuonna

aika on puolellamme, sillä
keräysaika on poikkeuksellinen: 7.2.–30.9. Tänä aikana
kerätty tulos kasvattaa oman
srk:n käyttöön jäävää tuloa.
Keräyslupa on voimassa kuitenkin vuoden loppuun asti.
Yhteisvastuutoimikunta
on
tehnyt keräyssuunnitelman,
joka tarkentuu keräysaikana:
1. Yv-kuivalihakeitto ja kuumanveenlimppu myynti pe
5.3. klo 11 Ylitornion seurakuntakodilla. Ruokaa myydään vain kotiin vietäväksi, ei
ruokailua paikan päällä.
2. MobilePay 11157 numerolla voi lahjoittaa helposti
puhelimella. Lahjasi kerryttää
oman srk:n tulosta.
3. Netissä lahjoitat osoitteessa: yhteisvastuu.fi/ylitornio. Lahjasi kerryttää oman
srk:n tulosta.
4. Perinteinen pankkisiirtolahjoitus onnistuu tilien
kautta:
Aktia FI82 4055 0010 4148
41
Nordea FI16 2089 1800
0067 75.
Laita viitteeksi 303804, jolloin lahjoitus kerryttää oman

HÄÄYÖ YLITORNION KIRKOSSA 12.2.21
Haluatteko ainutlaatuiset kirkkohäät vähällä vaivalla? Hääyössä se on mahdollista.
Tunnelmallista Hääyötä vietetään Ylitornion kirkossa (Alkkulanraitti 8) perjantaina
12.02.2021. Tapahtumaan ilmoittaudutaan etukäteen 5.2. mennessä Jonna Toloselle
joko sähköpostitse jonna.tolonen@evl.fi tai puhelimitse 040 522 7419.
Hääyössä kaikki on tehty sinulle valmiiksi, naimisiin pääsee vaivattomasti, mutta
ihanan tunnelmallisesti. Seurakunta tarjoaa upeat puitteet ja valmiiksi suunnitellun
kokonaisuuden. Tämä ilta on loistava tilaisuus saada pienimuotoiset, mutta erityiset
korona-ajan häät.
Mukaan tarvitset vain
		 o tulevan puolisosi ja sormukset
		 o avioliiton esteettömyystodistuksen
		 o molempien henkilöllisyystodistukset
Avioliiton esteettömyystodistus on tilattava osoitteesta
esteidentutkinta.fi viimeistään perjantaina 5.2.2021
Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta. Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on se, että molemmat kuuluvat kirkkoon ja rippikoulu on suoritettu. Hääyössä on
mahdollisuus myös saada kirkollinen siunaus jo solmitulle avioliitolle. Tällöin hääparin
ei välttämättä tarvitse myöskään kuulua kirkkoon.

Vielä ehtii kosia!

Onko sinulla kysyttävää Hääyöstä?
Ota yhteyttä pappi Jonna Toloseen jonna.tolonen@evl.fi puh. 040 522 7419
Lisätietoja seurakunnan nettisivuilla sekä www.evl.fi/haayo

srk:n tulosta.
5. Lipaskeräystä ei koronatilanteesta johtuen suoriteta
vielä. Tilanteen mukaan pyritään tekemään 2 keräystä
myöhemmin, mahdollisesti 1
keväällä ja 1 syksyllä. Kerääjiä
tarvitaan 2 tunnin jaksoihin.
Ilmianna itsesi, jos voit tulla
mukaan kerääjäksi.
Keräyslippailla voi kerätä
myös eri järjestöjen, ryhmien
ja työporukoiden kokoontumisissa kertaluonteisesti, olosuhteiden salliessa.
Mikäli
haluat ottaa lippaan lainaan
ryhmäsi
kokoontumiseen,
kysy Ritva Eroselta.
6. Listakeräystä ei koronatilanteesta johtuen toistaiseksi
kerätä. Se voidaan organisoida myöhemmin keväällä tai
syksyn alussa, mikäli se katsotaan turvalliseksi ja toimivaksi.
Kerääjät saavat lisäohjeita
asian edetessä.
7. Meltosjärven hautausmaan siivoustalkoot toukokuussa, mikäli mahdollista.
8. Jotain ihan muuta. Mitä
sinä keksit? Ideoi ja toteuta,
yksin tai porukalla.

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/oulunsurakunnat/virkatodistus
Lähetystyö
Lähetyssihteeri Jaana Fiva p. 040 771 8257 jaana.fiva@
gmail.com
Nimikkolähettien tukemiseksi lahjoitettavien varojen tilija viitetiedot kotisivulla www.ylitornionseurakunta.fi/lahetys-ja-avustustyo/

Päätöksiä lyhyesti
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi on valittu Erkki Törmänen ja varapuheenjohtajaksi Raija Savikuja vuosiksi 20212022.
Kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022 ovat Salme Ylävaara
(varapuheenjohtaja), Kaisa Koivisto, Sanna Kangas, Veikko
Mäki, Arto Nalli Ja Vuokko Vakkuri.
Viranhaltijapäätökset ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä
kotisivuilla www.ylitornionseurakunta.fi

Raamattuluennot jatkuvat
Petri Kasari jatkaa kesken jäänyttä raamattuluentosarjaa.
Luennot ovat katsottavissa Ylitornion seurakunnan facebookissa kunkin kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
Helmikuu: Joonan kirja - ihmisyyden ja huumorin puolesta.
Maaliskuu: Jeremia, valittava profeetta ja hänen nimellään
kulkeva kirja.
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!

Kemi-Tornion rovastikunnan lähetyspyhä
Tervolan seurakuntakeskuksen kirkossa

NIIN KAUKANA, MUTTA NIIN LÄHELLÄ
sunnuntaina 14.2.2021

Lähetyspyhän ohjelma:
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus, johtaa kirkkoherra Heikki Holma, saarna
kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Matti Laurila, kanttori Sari Vähäkangas, kirkonisäntä Arja Heikkinen.
Jumalanpalveluksen jälkeen lähetyspäivä jatkuu ja
voimme olla mukana internetin välityksellä kuulemassa terveisiä eri lähetysjärjestöistä, mm. Juha Taanila Suomen Lähetysseura, Juha Saari (video) Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Richard Ondicho
(video) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.
Sekä jumalanpalvelus että lähetystilaisuus striimataan
ja on seurattavissa Tervolan seurakunnan youtubekanavalta https://youtu.be/VnYu1qp-8Ew.
Tervetuloa mukaan!

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto Anna Kälkäjä, 040 5219384, ylitornio@evl.fi (anna.r.kalkaja@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 Lindholm, 040 682 0846, kaisa-maria.lindholm@evl.fi | 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

