Meillä tapahtuu

1

Torstai 30.1.2020

Streamingpalvelu
Välitämme kuva- ja ääniyhteyttä striimattuna
YouTubessa ja Facebooklivessä Ylitornion kirkosta
ja Meltosjärven kappelista
jumalanpalveluksista, sekä
muista seurakunnan järjestämistä tapahtumista. Striimaukset ovat katsottavissa
viikon ajan.
Linkki www.ylitornionseurakunta.fi verkkosivuilla.
Seurakunta tarjoaa laitteiston striimaukseen Ylitornion kirkossa järjestettäviin
yksityistilaisuuksiin.
Tapahtumia kirkoissa
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksen 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 3.10. klo 11 Vanhusten
viikon messu Meltosjärven
kirkossa, striimattuna YouTubessa. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja luontoaiheinen ohjelmahetki. Mukana
Ylitornion Mieslaulajat.
Pe 8.10. klo 18 Hetki hiljaisuudelle Ylitornion kirkossa.
Su 10.10. klo 10.30 Vanhusten viikon messu Ylitornion
kirkossa, striimattuna YouTubessa. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja vanhustenviikon juhla.
To 14.10. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.
Su 17.10. klo 10.30 vekarakirkko, Ylitornion kirkossa,
striimattuna YouTubessa.
Perhekirkkoon ovat lämpimästi tervetulleita koko
perhe vauvasta vaariin.
Kirkon etualalta on varattu
kunniapaikkoja pienimmille

osallistujille.
Su 24.10. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa, striimattuna YouTubessa.
Ma 25.10. klo 18 lähetysilta
Ylitornion kirkossa.
Su 31.10. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa, striimattuna YouTubessa.
Muu toiminta
Miestenpiiri kokoontuu
seurakuntakodilla parittomien viikkojen perjantaina
klo 17.
Raamattupiiri kokoontuu
seurakuntakodilla maanantaisin klo 18–19.
Tenavatupa tiistaisin klo
9–14.
Tenavaparkki perjantaisin
klo 9–13.
Päiväkerho kokoontuu
Tenavatuvan tiloissa torstaisin klo 9–11.
Muut tapahtumat
Su 3.10. klo 14 Pekanpään
syysseurat Tyynelässä,
(Poikkilahden koululla).

Ma 4.10. klo 14 hartaus
Jokipajussa.
Ti 510. klo 15 kokkikerho
Ainiovaaran koululla.
Ke 6.10. klo 14 hartaus Palvelutalolla, klo 15 Lantonvainiolla.
Ke 6.10. klo 12 alkaen Kaulirannan kerhot.
To 7.10. klo 17 Raanujärven perhekerho. Retkeilyä lähimaisemissa, omat
eväät mukaan, lisätietoa
Minnalta p. 040 521 9427.
To 7.10. klo 17 Hyvän
mielen ilta Raanujärvellä
Loimun kylätalolla.
Su 10.10. klo 12 10-vuotissynttärit kuntotalolla.
Ti 12.10. klo 15 kokkikerho
Ainiovaaran koululla.
Ti 19.10. klo 13–16 perheretki Eholammelle,
klo 18–20 Hyvän mielen
ilta, vuorossa Kauliranta
Ke 20.10. klo 13–16 perheretki Raanujärvellä,
klo 14 hartaus Vesperkodilla, klo 15 Katajahovissa.
Ti 26.10. klo 15 kokkikerho

Ainiovaaran koululla.
Ti 26.10. klo 18 Hyvän
mielen ilta koululla, vuorossa Etelä-Portimo.
Ke 27.10. klo 13 EtPon ikinuoret koululla.

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-seurakunnat/virkatodistus

Lähetystyö
Nimikkolähettien tukemiseksi lahjoitettavien varojen tilija viitetiedot verkkosivuilla www.ylitornionseurakunta.fi/
lahetys-ja-avustustyo/
www.ylitornionseurakunta.fi seuraa ajankohtaista tietoa.
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Sakramentti
VANHUSTENVIIKON JUHLA
SUNNUNTAINA 10.10.2021
” Luonto antaa voimaa ”
10.30 Messu Ylitornion kirkossa
11.30–13 Ruokailu ja kahvit Karemajoilla
(laktoositon, gluteeniton) (kuljetus kirkolta)
13–14 Pääjuhla Karemajoilla:
Avaussanat: kunnanjohtaja Maija Pihlajamäki,
Ylitornion Mieslaulajat,
Juhlapuhe: sivistysltk:n pj. Ville Impiö,
otos Everstinnasta: Virpi Peitso,
päätössanat: Rauno Kuitunen, yhteislaulu
14.00 Juhla päättyy
Mikäli tarvitset kyydin, ilmoittaudu:
Ritva Eronen 040 831 9022 tai Eija Jääskö
040 759 2383 perjantaihin 8.10. kello 14 mennessä.
Ilmoita myös mahdollisesta erityisruokavalioista
Ritva Eroselle.
Linja-auto: 8.55 Raanujärvi Kyläniemi, 9.15 Meltosjärvi,
9.30 Pessalompolo, 9.45 Kantomaanpää,
10.05 Aavasaksa. Alkkulanraittia pitkin kirkkoon.

Sydämellisesti tervetuloa!
Ylitornion kunta, Vanhusneuvosto,
Ylitornion seurakunta

Ylitornion hautausmaan
peruskunnostukset
jatkuvat
Uuden hautausmaan kunnostustoimet ja muistelupaikan

rakentaminen jatkuvat tämänhetkisen tiedon mukaan lokakuun loppuun. Osa viimeistelytöistä tehdään kuitenkin ensi
kevään ja kesän aikana sääolosuhteiden salliessa. Urakoinnista on vastannut Jari Riekkola sekä Heikki Koivuranta ja
suunnittelusta maisema-arkkitehti Elina Söderström.
Kesällä 2022 Ylitornion seurakunnalla on tarjottavana tuhkahautausalue, johon uurnan tai tuhkat voi laskea omaksi
haudaksi. Tälle hautausalueelle voi laittaa myös muistomerkin. Uurnia voi edelleen laskea myös hallinnassa olevaan arkkuhautaan ja uurnalehtoon. Lisäämme asiasta tietoa talven
aikana verkkosivuille ylitornionseurakunta.fi. Uurnien hautaaminen ja tuhkan sirottelu tehdään aina sulan maan aikana.
Kunnostuksessa on rakennettu muiden uskontokuntien
hautausalue, jossa kunnioitetaan muiden uskontokuntien
perinteitä ja Uuden hautausmaan B- alue, joka on helposti
saavutettavissa. Muistelupaikka saa uuden ilmeen ja toiminnallisesti laajemman käytön. Muistelupaikka on käytettävissä
ympäri vuoden.
Kiitämme teitä omaisia ja hautausmaan vierailijoita hyvästä
ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä kunnostustoimien aikana.
Olemme tarttuneet toimeen tavoitteella palvella seurakuntalaisia, omaisia ja hautausmaan työntekijöitä entistäkin paremmin ja turvallisemmin.

Ke 27.10. klo 14 hartaus
Palvelutalo, klo 15 Lantonvainio.
Su 31.10. klo 10 Rippikoulun startti Ylitornion kirkossa.

Ev.lut. kirkossa on kaksi
sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Sakramentit (lat. sacramentum) ovat kirkon pyhiä
toimituksia, jotka Jeesus Kristus on asettanut. Kristus itse
on niissä läsnä ja jakaa armoaan näkyvien aineiden välityksellä.

Sakramentit ovat Jumalan
armon ja rakkauden näkyviä merkkejä. Niiden kautta
hän pelastaa kadotuksesta,
tekee ihmisen hengellisesti
eläväksi, puhdistaa hänet
synnistä ja ravitsee häntä taivaan lahjoilla. Kirkko toimittaa sakramentteja Jumalan
tahdosta.
Pyhä henki tekee pelastavaa työtään seurakunnassa
sanan ja sakramenttien välityksellä. Sen vuoksi Jumalan
sanaa ja sakramentteja sanotaan armonvälineiksi.

Hetki hiljaisuudelle

pe 8.10. klo 18 Ylitornion kirkossa
Hiljan päivänä pysähdymme kuuntelemaan, mitä hiljaisuus
puhuu.
Tervetuloa hiljentymään
hämyisään kirkkoon, jossa on
tilaa hiljaiselle rukoukselle.
Luvassa taize-lauluja, psalmitekstejä ja hiljaista mietiskelyä.

On hienoa olla täyskymppi!
Ylitornion Seurakunta ja Ylitornion kunta kutsuvat sinut
ja perheesi juhlimaan yhteisiä 10-v synttäreitä.
Ohjelmassa hartaus, YliVolin ohjelmaa, valokuvausnurkkaus jne.
Syntymäpäiväsankareille myös pieni paketti!

Etsi Alkkulanraitin varrelta Hyvän mielen puu!
Ota itsellesi heijastin tai

Muista vanhustenviikon tilaisuuksista on erillinen
ilmoitus kunnan tiedotussivulla.

ripusta omasi vaihdossa,

10-synttärit järjestetään 10.10.2021 kuntotalolla klo 12-14
Jotta osaisimme järjestää tarpeeksi synttäriherkkuja, pyydämme
ilmoittautumaan juhliin 1.10.2021 mennessä.
p. 040 521 9427 / Minna Juvani

haluamme toivottaa teille Hyvää mieltä!

Operaatio Joulun Lapsi 2021

Syksyn Perheretket
Eholammella 19.10. klo 13-16
Raanujärvellä 20.10. klo 13-16, lähtö Loimulta
Tule mukhaan! Tutustutaan syksyiseen luontoon
leikkien ja yhdessä tutkiskellen – nuotion loimusta
nauttien!
Eholammella mahdollisuus myös onkia.
Ilmoittaudu mukaan 15.10. mennessä
Minnalle p. 040 521 9427

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 hankitaan
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.
Suomessa Operaatio Joulun Lapsi on osa Patmos Lähetyssäätiön
Lastenavun työtä.

Kirkkoherranvirasto Sofia Juuso, 040 521 9384, ylitornio@evl.fi | Kirkkoherra Matti Salminen, 040 550 8246 | Seurakuntapastori Jonna Tolonen, 040 522 7419
| 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
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