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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
Jumalanpalvelukset
La 31.10. klo 11–13
pyhäinpäivän nonstophartaus Meltosjärven
kirkolla, kuuma glögijuomatarjoilu hautausmaalla, kts. erillinen
ilmoitus.
La 31.10. klo 15–18
pyhäinpäivän nonstophartaus Ylitornion
kirkolla, kuuma glögijuomatarjoilu hautausmaalla, kts. erillinen
ilmoitus.

Su 1.11. klo 1o.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 8.11. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
To 11.11. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.
Su 15.11.klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 22.11. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa, Hyllykylän palveluvuoro.
Su 29.11. klo 10.30
adventtimessu Ylitornion
kirkossa.
Su 6.12. klo 10.30 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Ylitornion kirkossa,
jumalanpalveluksen
jälkeen kunniakäynti
sankarihaudoilla.
Muut tapahtumat
Ma 23.11. klo 18 lähetysilta seurakuntakodilla,
mukana Raimo Kittilä
kertomassa Kansanlähetyksen työstä.
Su 29.11. klo 12 syntymäpäiväjuhla kunnantoimiston auditoriossa kts.
erillinen ilmoitus.

Muu toiminta
Maanantaisin klo 15.30
Tyttöjen tila tenavatuvan
tiloissa, kokoontuu joka
maanantai.
Maanantaisin klo 18
raamattupiiri seurakuntakodilla. Kokoontuu
viikoittain.
Ke 5.11. klo 14 ikäihmisten päivähartaus
Facebooklivelähetyksenä,
hartaus lähetetään joka
toinen viikko parittomilla
viikoilla samaan aikaan.
Keskiviikkoisin kuorot
kokoontuvat kirkolla joka
viikko: mieslaulajat klo 10
ja kirkkokuoro klo 18.
Ke 11.11. klo 18 Pyhän
Andreaan verkkoraamattupiiri, kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkoina, liittymisohjeet
kotisivulla ja Facebookissa.
Torstaisin klo 16 poikakerho Nuorisotalolla.
Pe 30.10. klo 18 raamattuluentosarja seurakuntakodilla, kokoontuu
parillisten viikkojen kes-

kiviikkoina. Mahdollisuus
seurata myös Facebooklivessä, kts tarkemmat
tiedot aiheesta kotisivulta
ja Facebookista.
Pe 6.11. klo 17 miestenpiiri seurakuntakodilla.
Kokoontuu joka toinen
viikko parittomilla viikoilla.
Perhekerhojen, päiväkerhon ja tenavaparkin
kokoontumista kts. Facebook ja nettisivu. Mukaan
kutsutaan uusia perheitä.
Päiväkerhoon voi tulla
kesken kauden.

Virasto palvelee
Palvelemme ma–ke klo 9–14 ja sähköpostitse ma–pe
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
tili- ja viitetiedot kotisivulla www.ylitornionseurakunta.fi/
lahetys-ja-avustustyo/

Päätöksiä lyhyesti
Viranhaltijapäätökset ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä
kotisivuilla www.ylitornionseurakunta.fi
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Pyhä

Pirta
Melaluoto

Pyhä (sanctus) eli sakraali
on arjen vastakohta.
Pyhällä tarkoitetaan
yleensä jotakin asiaa ja
paikka, joka on muusta
erillään ja jolle on annettu
erityisasema uskonnollisessa ajattelussa ja käyttäytymisessä. Pyhä on jotakin
Jumalalle erotettua tai
Jumalalle kuuluvaa. Pyhäksi
nimittäminen ilmaisee sen,
jolla on erityistä arvoa.
Loka-marraskuun
vaihteessa vietettävässä
pyhäinpäivässä yhdistyy

kaksi alkujaan erillistä juhlaa:
kaikkien pyhien päivä (1.11.)
ja kaikkien uskovien vainajien
muistopäivä (2.11.) Päivän
aiempi suomalainen nimi
oli pyhäin miesten päivä.
Muistelun kohteina ovat siis
kaikki kristikunnan marttyyrit
ja muut uskossa Kristukseen
kuolleet.
Sana pyhä ei viittaa vain
kuolleisiin. Jokainen Kristuksen
oma on pyhä. Hän on uskossa
osallinen näkymättömästä
pyhien yhteydestä. Pyhien
muistaminen kirkossa palauttaa mieliin Jumalan uskollisuuden ja armollisuuden ihmistä
kohtaan. Se vahvistaa uskonyhteisöä ja korostaa uskon
universaalia luonnetta. Uskova
liittyy sukupolvien ketjuun.
Pyhien esimerkki rakentaa ja
ruokkii uskovan hengellisyyttä.
(Hepr. 13:7)

Hei, olen Pirta Melaluoto, ylitorniolainen jo
muutaman vuoden ajan.
Tunnen sydämessäni myös
pellolaisuutta. Lapsuudenkotini on Sirkkakoskella ja
koko työurani olen saanut
tehdä työtä pellolaisissa eri
toimialojen yrityksissä. Koen
olevani onnekas. Minut
valittiin kotiseurakuntaani
talouspäälliköksi reilut
kaksi vuotta sitten, minulle
uuteen julkisen toimijan
palvelukseen. Ensimmäinen
vuosi meni ihmetellessä,
milloin mitäkin. Työkaverien
tuki ja kannustava asenne
auttoivat eteenpäin. Seurakuntalaisien ja päättäjien
antama palaute loi uskoa ja
rohkaisi tarttumaan työhön
omalla persoonallani.

Pyhäinpäivä Ylitorniolla
Ylitorniolla ja Meltosjärvellä vietetään
pyhäinpäivänä 31.10. sanajumalanpalvelukset, jotka ovat myös Vainajien muistopalveluksia.
Muistopalveluksessa sytytetään kynttilä
edellisen pyhäinpäivän jälkeen ko. kirkoissa
kirkollisesti siunatuille vainajille ja muualla
siunatuille, mutta Meltosjärven tai Ylitornion
hautausmaahan haudatuille.
Koronavarotoimista johtuen muistopalvelukset toteutetaan nonstophartauksina. Meltosjärvellä hartaus pidetään klo 11 ja klo 13
välisenä aikana. Ylitorniolla hartaudet pidetään
klo 15–18.
Etukäteen nauhoitetun hartauden kesto
on noin 20 minuuttia ja sen voi seurata kirkossa olevalta näyttöruudulta. Seuraava hartaus alkaa aina edellisen päätyttyä.
Hartauden aikana omaisilla on mahdollisuus sytyttää kynttilä edellisen pyhäinpäivän
jälkeen kirkkomaahan siunatuille.
Hartauden aikana seurakunnan työntekijät tarjoavat kuumaa glögijuomaa hautausmaalle saapuville.

Minun tehtäväni on palvella
Ylitornion ja yhteistyösopimuksen mukaan Pellon
ja Kolarin seurakuntia
talous- ja hallinnon asioissa.
Vastuuseeni kuuluvat
hallintotiimin lisäksi metsät,
rakennukset sekä hautaustoimi. Hallinnon tiimissä
hoidamme tiedottamista ja
viestintää Ylitornion seurakunnan osalta. Tehtäväni on
laaja-alainen, mutta aikaisemmat työkokemukset
ja kokenut työyhteisö ovat
auttaneet työstä suoriutumisessa. Ajattelen, että
yhdessä ideoita jalostaen ja
osaamiset yhteensovittaen
pystymme kehittämään
Ylitornion seurakunnan
palveluita edelleenkin. Sopimuksen mukaisesti siirrän
kokemukseni ja osaamiseni
tarpeen mukaan yhteistyöseurakuntiin. Yhteistyössä
koen olevan vain voittajia.
Talouspäällikön roolissa
saan olla näköalapaikalla ja
siitä katsottuna, meidänkin
on kyettävä mukautumaan
muuttuvassa yhteiskunnassa. Se tavoitteena lupaan
tehdä parhaani.

Linnanjuhlat on jo peruttu – Miten käy Kauneimpien Joululaulujen? Ylitorniolla ainakin yritämme. Kauneimpia joululauluja
lauletaan Ylitornion ja Meltosjärven kirkoissa sekä kylissä ja
eri pisteissä adventin aikana.
Tarkoituksena on hajauttaa joululaulut ajallisesti ja paikallisesti niin, että voimme laulaa turvallisesti. Vanhan perinteen
mukaisesti Kauneimpia joululauluja lauletaan Suomen Lähetysseuran työn tukemiseksi. Tänä vuonna joululauluja lauletaan maailman lasten puolesta. Tarkempaa informaatiota
löytyy osoitteesta. www.kauneimmatjoululaulut.fi
Joululaulutapahtumien sopimiseksi kylillä yhdyshenkilönä on kanttori Laura Salminen p. 040 861 1042
laura.salminen@evl.fi
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