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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.
http://www.ylitornionseurakunta.fi/toiminta/
jumalanpalvelukset/
https://www.facebook.
com/ylitornioseurakunta

rukouksen ilta Ylitornion
kirkossa.
Su 11.10 klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa,
uusien työntekijöiden
tehtäviin siunaaminen,
vanhusten viikon ruokailu
seurakuntakodilla.
Su 18.10. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 25.10. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
La 31.10. Pyhäinpäivän
nonstop hartaudet Meltosjärven ja Ylitornion kirkoissa, tarkemmat ohjeet
lokakuun lehdessä.

Tapahtumia kirkoissa

Muut tapahtumat

Jumalanpalvelukset
Su 27.9. klo 10.30 messu
Ylitornion kirkossa.
Su 4.10 klo 11 perhemessu ja vanhusten
viikon ruokailu Meltosjärven kirkossa.
Su 4.10. klo 18 nuorten
varttikirkko ja rippikouluun ilmoittautuminen
Ylitornion kirkossa.
To 8.10. klo 18 sanan ja

Vanhustenviikon
perhemessu
Meltosjärvellä 4.10.

Su 11.10. klo 16 Pekanpään syysseurat Poikkilahden koululla.
Ma 26.10. klo 18 lähetysilta seurakuntakodilla.
Muu toiminta
Pe 25.9. klo 17 miestenpiiri kirkkoherranviraston
alakerrassa. Kokoontuu
joka toinen viikko parittomilla viikoilla.
Ma 28.9. klo 15.30

Vietämme yhdistettyä perhekirkkoa ja
vanhustenviikon juhlaa Meltosjärven
kirkossa. Messu alkaa klo 11.00, jonka
jälkeen ruokailu, hieman ohjelmaa ja
kahvit. Tervetuloa lapset, aikuiset ja
ikäihmiset järvikylistä!

tyttöjen tila tenavatuvan
tiloissa, kokoontuu joka
maanantai.
Ma 28.9. klo 18 raamattupiiri seurakuntakodilla.
Kokoontuu viikoittain.
Ke 30.9. Kuorot kokoontuvat kirkolla joka viikko:
mieslaulajat klo 10 ja
kirkkokuoro klo 17.30.
Ke 30.9. klo 18 Pyhän
Andreaan verkkoraamattupiiri, kokoontuu
torstaisin, liittymisohjeet
kotisivulla ja Facebookissa.
To 1.10. klo 16 poikakerho Nuorisotalolla.
To 1.10. klo 18 raamattuluentosarja seurakuntakodilla, mahdollisuus
seurata myös Facebook
livessä, kts. tarkemmat
tiedot aiheesta kotisivulta
ja Facebookista.
Ke 7.10. klo 14 ikäihmisten päivähartaus Facebook live-lähetyksenä,
hartaus lähetään joka
toinen viikko parittomilla
viikoilla samaan aikaan.
Perhekerhojen, päivä-

Vanhustenviikon messu ja
tehtäviin siunaamiset
Ylitorniolla 11.10.

Messu Ylitornion kirkossa klo 10.30.
Messussa siunataan tehtäviin seurakunnan uudet työntekijät: Eveliina
Talka, Anna Kälkäjä, Laura Salminen,
Petri Kasari ja Juha Hiltunen.
Juhla jatkuu seurakuntakodilla, jossa
ruokailu, kahvit ja ohjelmaa liittyen vanhustenviikkoon ja työntekijöiden huomioimiseen.

Vanhustenviikon teema on: “Onni on vanheta”. Valtakunnallista pääjuhlaa
Naantalista voi seurata Alfa TV:ssä su 4.10. klo 13–14.15.

kerhon ja tenavaparkin
kokoontumista kts. Facebook ja nettisivu. Mukaan
kutsutaan uusia perheitä.
Päiväkerhoon voi tulla
kesken kauden.
Muu seurakunnan
toiminta jatkuu koronarajoitusten sallimilla
tavoilla mahdollisimman
normaalisti.

Meän
esittely

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 tukeminen:
Teija Lievonen Senegalin lukutaito ja kirjallisuustyö,
Kiinan kirkon diakoniatyö, Angolassa, Suomen Lähetysseura FI25 8000 1600 0607 10 viite 4074 4810 0109 7553
Maria ja Mikko Vuorma Lapin Ev.lut Kansanlähetys FI57
5131 2720 0399 13 viite 25551.
Ella ja Janne Henriksson Lähetysyhdistys Kylväjän FI57
4405 0010 0212 96, viite 400542803.
Lähetysseuran työalueuutiset verkossa www.felm.
suomen-lahetysseura.fi.
Nimikkolähettien tuoreimmat uutiset kotisivulla

Päätöksiä lyhyesti

Minna Juvani

Työskentelen seurakunnassamme perhetyöntekijänä.
Erilaiset kerhomuodot
kuuluvat työnkuvaani, joita
tarjoan perheille, lapsille,
koululaisille, ikäihmisille.
Kesäisin olen mukana rippikoululeireillä.
Teen kotikäyntejä kotona
asuville ikäihmisille, tarjoten
heille virikkeellistä toimintaa.
Työssäni teen paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa,
erilaisissa kerhoissa, niin
nuorten kuin vanhusten
kanssa.
Työni on luovaa, monipuolista ja erittäin innostavaa
mistä todella nautin.
Minua saa nykästä hihasta
missä vain, jos kaipaat
juttusilleni.
Voit olla yhteyksissä myös
puhelimitse 040 521 9427
tai sähköpostitse
minna.juvani@evl.fi

Viranhaltijapäätökset ja kokouspöytäkirjat ovat virastossa
nähtävillä.
Seurakunnan vuosittaisesta hautainhoitovastuusta vapautettiin seurakunnan palveluksessa olleiden henkilöiden ja
sukuhautojen hoitaminen vuodesta 2021 alkaen.
Meltosjärven kappelissa järjestettävä kuukauden ensimmäisen sunnuntain messu striimataan ja iltamessua ei
samana sunnuntaina järjestetä Ylitornion kirkossa.
Meltosjärven kappeliin on hankittu striimatustelineet
tilaisuuksia varten puhelimella tai tabletilla.

TARJOUS
YHDISTYKSILLE
Seurakunnalla on käyttämättömiä
hyväkuntoisia tuolia ja kaappeja jne.
Jätimme ne järjestämämme huutokaupan
ulkopuolelle suurien määrien vuoksi.
Tule katsomaan ja antamaan tarjous kalusteita
pe 16.10.2020 klo 9–14.
Pidämme oikeuden valita luovutettavat
tuotteet ja luovutuksen saajan.

Kaikille avoin kirpputori ja Saa ottaaosastot avoimena samaan aikaan!

www.ylitornionseurakunta.fi

anaSaitta

Enkeli

Eu-ruoka jako

Eu:n avustuselintarvikkeita vähävaraisille on haettu. Ruokajako on suunnitelmissa lokakuun puolivälin aikana. Tarkempi päivämäärä ja jako-ohjeet ilmoitetaan seurakunnan kotisivuilla, Facebookissa ja kirkollisissa tiedoissa sekä
kauppojen ilmoitustaululla. Seuraa näitä kanavia.

”Enkeli” tulee latinan
sanasta angelus. Se tarkoitaa lähettilästä eli sanansaattajaa. Enkeli on Jumalan
luoma luoma henkiolento.
Enkelit kuuluvat näkymättömään todellisuuteen, mutta
ne voivat ilmestyä ihmisille
esimerkiksi Jumalan viestintuojina, kuten arkkienkeli
Gabriel ilmestyessään
neitsyt Marialle.
Vanhassa testamentissa
Jumala ilmestyy usein
enkelin hahmossa. Uudessa
testamentissa enkeleitä
pidetään henkiolentoina,
Jumalan tahdon toteuttajina
ja taivaallisina sotajoukkoina. Myös käsitys suojelusenkeleistä pohjautuu
Raamattuun: esim. Psalmi
91:11
Raamatussa mainitaan
nimeltä arkkienkelit Mikael
ja Gabriel. Arkkienkeli
Rafael mainitaan Tobitin kirjassa, joka on apokryfikirja.
Mikkelinpäivä, 4.10.2020,
on arkkienkeli Mikaelille
omistettu kirkkopyhä.
Antiikin taiteen vaikutuksesta kirkkotaiteessakin
enkeleille maalattiin siivet,
jotta heidät erotettaisiin
kuolevaisista. Vanhimmissa
enkeleitä kuvaavissa teoksissa enkelit ovat kuitenkin
parrattomia nuoria miehiä.

16.8. JUHLAVIIKONLOPPU
TUOTTI HUIMAT 2495 €
Suuri kiitos kaikille osallistujille. Varat
luovutetaanpaikalliseen diakonityöhön.

Kirkkoherranvirasto Anna Kälkäjä, 040 5219384, ylitornio@evl.fi (anna.r.kalkaja@evl.fi) | Kirkkoherra Matti Salminen, 040 550 8246 | Seurakuntapastori Petri Kasari, 040 522 7419
Kanttori Laura Salminen 040 861 1042 | Suntio Juha Hiltunen, 0400 510 321 | 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

