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Streamingpalvelu
Välitämme kuva- ja ääniyhteyttä YouTubessa, Facebook-livessä ja kotisivulla
Ylitornion kirkon, Meltosjärven kappelin ja muista
seurakunnan järjestämistä
tapahtumista.
Seurakunta tarjoaa laitteiston striimauksen Ylitornion
kirkossa järjestettävien
yksityistilaisuuksiin.
https://www.youtube.com/
channel/UCsK5H2CjVnn2UngUUZ3CNJw
https://www.facebook.
com/ylitornioseurakunta
Tapahtumia kirkoissa
Jumalanpalvelukset
JJumalanpalveluksen lähetetään Ylitornion kirkosta
sunnuntaisin klo 10.30
suorastriimattuina YouTubessa ja Facebookissa.
Striimaus on katsottavissa
viikon ajan. Jumalanpalvelusten koronaturvallisuus:
väkimäärärajoitetta ei
ole. Kirkossa istutaan 1–2
metrin turvaetäisyyksillä.

Muista käsihygienia. Sairaana ei voi tulla paikalle,
mutta tilaisuuksiinhan voi
osallistua myös striimin
välityksellä
Su 31.10. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
La 6.10. klo 11 pyhäinpäivän messu Meltosjärven
kirkossa.
La 6.10. klo 18 pyhäinpäivän iltakirkko Ylitornion kirkossa.
Su 7.10. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 14.10. klo 10.30 isänpäivän messu Ylitornion
kirkossa.
Su 21.10. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 28.10. klo 10.30 1.
adventin messu Ylitornion
kirkossa.
Muu toiminta
To 4.11. klo 13 Kaulirannan
ikinuoret kylätalolla.
Pe 5.11. klo 18 päihteisiin
kuolleiden muistohetki Ylitornion kirkossa.

La 6.11. klo 11–13 pyhäinpäivän glögit Meltosjärven
kirkolla.
La 6.11. klo 14.30–19.30
pyhäinpäivän glögit Ylitornion kirkolla.
Ke 10.11. Hartaudet Vesperkodilla klo 14, Katajahovissa klo 15.
To 11.11. klo 18 sanan- ja
rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.
Ke 17.11. Hartaudet Palvelutalolla klo 14, Lantonvainiolla klo 15.
To 18.11. klo 18 Hyvän
mielen ilta, vuorossa Pessalompolon kylätalo.
To 18.11. klo 13 Meltosjärven ikinuoret Loimulla.
Su 21.11. klo 18 kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muistolle Ylitornion
kirkolla.
Su 28.11. klo 10.30 syntymäpäiväjuhla Ylitornion
kirkossa, klo 12–14 kunnantalolla.
Muut tapahtumat
La 13.11. Isänpäivä-kon-

sertti klo 14 Meltosjärven
kirkossa, Matti Lipponen.
Miestenpiiri kokoontuu Ylitornion kirkossa parittomien viikkojen perjantaina,
klo 17.
Raamattupiiri kokoontuu
Ylitornion kirkossa maanantaisin klo 18–19.
Tenavatupa kokoontuu tiistaisin klo 9–14.
Päiväkerho kokoontuu
Tenavatuvan tiloissa torstaisin klo 9–11.
Tenavaparkki perjantaisin
klo 9–13.
Raanujärven perhekerho
kokoontuu parillisilla viikoilla Loimulla klo 17.
Tyttöjen tila kokoontuu
maanantaisin Tenavatuvan
tiloissa klo 15.30 (seuraa
tiedotusta, paikka vaihtuu).
Kokkikerho kokoontuu tiistaisin Ainiovaaran koululla,
klo 15 (seuraa tiedotusta,
paikka vaihtuu).
Kaulirannan kerhot parillisilla viikoilla keskiviikkoisin
klo 12 alkaen.

Virasto palvelee
Palvelemme ma–ke klo 9-14 ensisijaisesti puhelimitse ja
sähköpostitse ylitornio@evl.fi.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset osoitteesta keskusrekisteri.oulu@evl.fi
https://lomakkeet.evl.fi/oulun-surakunnat/virkatodistus

Lähetystyö
Nimikkolähettien tukemiseksi lahjoitettavien varojen tilija viitetiedot verkkosivuilla www.ylitornionseurakunta.fi/
lahetys-ja-avustustyo/
www.ylitornionseurakunta.fi seuraa ajankohtaista tietoa.

Diakoniatyö
Diakonit Ritva Eronen 040 831 9022 ja
Ilkka Korva 040 522 6835
Diakonia on palvelua, usein kahdenkeskisiä kohtaamisia kotona tai muualla. Aiheena voi olla mm. sairaus,
läheisen menetys, taloudelliset vaikeudet, hengelliset
asiat, yksin eläminen tai muu mieltä askarruttava asia.
Tulemme mielellämme luoksesi, jos pyydät. Järjestämme
itse ja lähiseurakuntien kanssa hengellisiä- ja virkistystilaisuuksia erityisryhmille. Suru-, päihde-, mielenterveys- ja
vankilatyö ovat myös työtämme.
Annamme taloudellista hätäapua kertaluonteisesti ja
tapauskohtaisesti harkiten. Samalla pohdimme yhdessä,
mikä muu apu auttaisi parempaan elämään. Yhteisvastuukeräyksen aiheena vuonna 2021 on pienituloisten
vanhusten taloudellinen tuki. Keräysvarat ovat nyt haettavissa työntekijöiden kautta.

YLITORNION SEURAKUNTA KUTSUU TEIDÄT

Tervetuloa Hyvän mielen-iltaan
Pessalompolon kylätalolle,
torstaina 18.11.2021 klo 18 alkaen.
Ollaan yhdessä, hyvällä mielellä.
Pelaillaan, poristaan ja kahvistelhaan!
Tule sieki!

ARKKUALBAN
SIUNAAMISMESSUUN

anaSaitta

ARKKUALBAN VALMISTUMINEN ON YKSI
KÄYTÄNNÖLLINEN ESIMERKKI KUNNAN JA
SEURAKUNNAN VÄLISESTÄ HYVÄSTÄ
YHTEISTYÖSTÄ.

Reformaatio

ALBA ON VALMISTETTU
MEÄN OPISTON-TILOISSA,
HANNA-MAIJA SANDQVISTIN OHJAUKSESSA.

7.11.2021 •

Reformaatio tarkoittaa ajankohtaisen ongelman korjaamista tekemällä korjausliike
aiempaan asiaintilaan.
Luterilainen
reformaatio
eli uskonpuhdistus tarkoittaa Martti Lutherin teologisen työskentelyn tuloksena
syntynyttä katolisen kirkon
uudistusliikettä, joka käynnistyi v. 1517. Tarkoituksena
ei ollut kirkon hajaannus

10.30

YLITORNION KIRKKOSSA

Etsi Alkkulanraitin varrelta Hyvän mielen puu!

vaan aidon katolisen uskon
puolustus, sillä Luther halusi
riisua siitä pois vääristyneitä
piirteitä.
Luther korosti ennen muuta
Jumalan toimintaa ihmisen
pelastumisessa. Ihminen ei
voi pelastua vaikuttamalla
Jumalaan omilla teoillaan,
vaan turvautumalla uskossa
Jeesuksen
sovitustyöhön:
”Ihminen pelastuu yksin
uskosta, yksin armosta, yksin
Kristuksen tähden”.
Sovintoyrityksistä huolimatta
Lutherin ja katolisen kirkon
näkemyserot jäivät liian suuriksi. Reformaation oivallukset levisivät Saksasta myös
Suomeen ja luterilaisen valtionkirkon
perustamiseen.
Mikael Agricolaa kutsutaan
Suomen reformaattoriksi.

Ota itsellesi heijastin ja ripusta omasi vaihdossa,
haluamme toivottaa teille Hyvää mieltä!

Operaatio Joulun Lapsi 2021
Saavatko euroopan köyhimmät lapset lahjan tänäkin
vuonna? Lähde mukaan kenkälaatikkolahja talkoisiin yksin
tai porukalla. Lahjasi voi olla
ainut, mitä kyseinen lapsi koskaan saa. Lahja tuottaa iloa
koko saajan perheelle.
Operaatio Joulun Lapsen tehtävänä on osoittaa Jumalan rakkautta konkreettisella
tavalla köyhyydessä eläville
lapsille ympäri maailmaa ja
yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa kertoa heille Jeesuksesta.
Lahjan tavarat kootaan kenkälaatikkoon, jonka saat soittamalla Ritvalle seurakuntaan, p.
040 831 9022. Laatikkoon han-

kitaan uusia tavaroita ohjeen
mukaan 2–14-vuotiaalle tytölle
tai pojalle. Paketti palautetaan 15.11 mennessä Ritvalle.
Suomalaiset paketit päätyvät

ennen joulua Romanian, Viron
ja Moldovan lapsille.
Kenkälaatikkolahjoja on jaettu
jo 27 vuoden ajan, yli 150 eri
maahan, yli 146 miljoonaa

pakettia. Suomessa tämän
kansainvälisen projektin edustajana toimii Patmos lähetyssäätiö. Lisätietoja: patmos.fi/
joulunlapsi.

Kynttilöiden sytytys itsemurhan tehneiden muistolle sunnuntaina 21.11.2021 klo 18 Ylitornion kirkossa (Alkkulanraitti 8). Hartaushetken jälkeen laskemme kynttilät muistelupaikalle, kynttilät
tulevat seurakunnan puolesta. Ohjelmassa muun muassa kokemusasiantuntijan Satun puheenvuoro. Tilaisuuden päätteeksi
on mahdollisuus keskusteluun. Mukana Ylitornion seurakunta &
Surunauha r.y. Lämpimästi tervetuloa!
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Seuraa ajantasaista tietoa!

