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Lisätietoja http://www.pellonseurakunta.fi

Huhtikuun toimintaa

Kotikirkko kutsuu
Sunnuntaina 25.3.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Maanantaina 26.3.
klo 18 hiljaisen viikon
iltakirkko Pellon kirkossa,
Musiikkiopiston oppilaita.
Tiistaina 27.3.
klo 18 hiljaisen viikon
iltakirkko Pellon kirkossa.
Keskiviikkona 28.3.
klo 18 hiljaisen viikon
iltakirkko Turtolan kirkossa.
Torstaina 29.3.
klo 9 pääsiäisjumalanpalvelus koululaisille
Pellon kirkossa,
klo 18 kiirastorstain
messu Pellon kirkossa.
Perjantaina 30.3.
klo 12 jumalanpalvelus
Turtolan kirkossa,
klo 18 pitkäperjantain
ristinjuhla Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 1.4.
klo 10 pääsiäisaamun
messu Pellon kirkossa,

kirkkokuoro.
Sunnuntaina 2.4.
klo 10 toisen pääsiäispäivän messu Turtolan
kirkossa.
Keskiviikkona 4.4.
klo 18 Pellon kirkossa,
Iltatee kirkolla, klo 19
iltahartaus.
Sunnuntaina 8.4.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 15.4.
klo 10 perhemessu
Pellon kirkossa,
klo 18 Tuomasmessu
Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 22.4.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Keskiviikkona 25.4.
klo 18 Pellon kirkossa
rukouspiiri, klo 19 iltahartaus.
Sunnuntaina 29.4.
klo 10 messu Pellon kirkossa,
klo 14 konsertti, Kemijärven
kirkkokuoro,
Pellon kirkossa.

Pääsiäinen - kristittyjen
suurin juhla
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee. Pääsiäispäivä on
ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen
jälkeisen ensimmäisen täydenkuun jälkeen. Tänä
vuonna 1. pääsiäispäivää vietetään 1.4.
Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja huippukohta. Pääsiäisen viettoon liittyy monta merkittävää kirkkopyhää.
Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen viikon, jolloin
muistellaan Jeesuksen kärsimyksiä ja elämän viimeisiä vaiheita.
Kiirastorstain jumalanpalveluksessa painopiste
on ehtoollisessa, yhteyden ateriassa. Silloin muistellaan Jeesuksen viimeistä ateriaa yhdessä opetuslasten kanssa.
Pitkäperjantai on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuoleman muistopäivä. Se on vuoden ainoa
pyhäpäivä, jonka liturginen väri on musta.
Pääsiäispäivä, sunnuntai, on Jeesuksen ylösnousemuksen juhla.
Jumala herätti Jeesuksen kuolleista - elämä on
voittanut kuoleman! Sunnuntaista tuli kristittyjen
kokoontumisen päivä juuri siksi, että se oli Jeesuksen ylösnousemuksen päivä pääsiäisenä.
Toisena pääsiäispäivänä, maanantaina, muistetaan ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä seuraajilleen Emmauksen tiellä. Ilmestykset vakuuttivat
heidät Jeesuksen kuolleista nousemisesta ja jatkuvasta läsnäolosta maailmassa.
Kristus nousi kuolleista,
kuolemallaan kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi.
VK 90
Lähde:
https://evl.fi/kirkossa/pyhapaivat/

Päiväkerhot
Ti klo 10–12.30 Pellon
seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa 3-5-vuotiaille. Ti
(pariton viikko) klo 14.30–
16 Turtolan ryhmäperhepäiväkodilla 3-5-vuotiaille.
Ti (parillinen viikko) klo
14.15–15.30 Pellon päiväkodin lapsille 3-5-vuotiaille.
Lisätietoja Aune Tuoma.
Varhaisnuorten kerhot
Varhaisnuorten kerhot
jäävät kesätauolle viikolla
16, syksyllä jatkuu.
Ma klo 14–15.30 Tyttöjen
ja poikien kokkikerho 4–6
lk, Pellon seurakuntakodin
rivitalolla A-rapussa. Ti klo
17–18.30 Tyttöjen ja poikien
kokkikerho 0–6 lk, Turtolan
seurakuntakodilla. Ke klo
16–17.30 Tyttöjen ja poikien
kokkikerho 0–3 lk, Pellon
seurakuntakodin rivitalolla
A-rapussa. To klo 15–16.30
Poikien kokkikerho 3–6 lk,
Pellon seurakuntakodin
rivitalolla A-rapussa. Lisätietoja Aune Tuoma.
Lapset ja perheet
La 24.3. klo 12–14.30
pääsiäisaskartelua kaikille
askartelun ystäville, tiedustelut ja ilmoittautumiset
21.3. mennessä Aune Tuomalle.
Pe-la 6.–7.4. Yökylässä
Aunen kerhossa, 4-6-vuotiaille, alkaa perjantaina klo
17 ja loppuu lauantaina klo
9, tiedustelut ja ilmoittautumiset Aune Tuomalle viimeistään 27.3. mennessä.
Ti 10.4. klo 17.30 lasten
hiihdot Ritavaarassa, tiedustelut ja ilmoittautumiset
viimeistään 9.4. Aunelle.
Hiihtäjä, olisi mukavaa, jos
pukeutuisit johonkin naamiaisasuun.
Partio
Ryhmät kokoontuvat
seuraavasti: ti klo 16.30–18
Seikkailijat ja klo 18.15–
19.30 Sudenpennut, ke

klo 14.45–16.15 Tarpojat,
Pellon seurakuntakodilla.
Lisätietoja lippukunnanjohtaja Katja Lohinivalta puh.
040 760 6408.
Nuoret
Kokoontumiset seurakuntakodin nuortentilassa
torstaisin klo 18–20, jos ei
muuta mainita. Lisätietoja
Paula Pyyhkälä.
Rippikoulu
La 24.3. klo 10–15 rippikoulupäivä Turtolan kirkolla.
Su 15.4. klo 10–15 rippikoulupäivä Pellon kirkossa
ja Pellon seurakuntakodilla.
Musiikki
Lastenkuoro keskiviikkoisin klo 12.30–13.30,
kokoontuu alakoulun auditoriossa, kirkkokuoro torstaisin klo 17–18, kokoontuu
Pellon seurakuntakodilla.
Lisätietoja Hanna-Maria
Koivumaa.
Hartaudet
Ke 4.4. klo 19 iltahartaus
Pellon kirkossa.
Palvelukotien hartaudet keskiviikkoisin, klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kyllinkeidas. Ke 28.3. ja
18.4. seurakunnan työntekijä.
Ke 18.4. klo 12 toimintakeskus.
Su 1.4. ja 22.4. klo 12 terveyskeskuksen vuodeosastolla.
To 29.3. ja ke 25.4. klo
14.30 Ailakki, klo 15 Iltarusko.
Ke 25.4. klo 19 iltahartaus
Pellon kirkossa.
Lähetys
Ti 3.4. ja 17.4. klo 18 Silmukka-käsityöpiiri Pellon
seurakuntakodilla, tehdään
yhdessä käsitöitä lähetystyön ja diakonian hyväksi.

Kevätlaulujen ilta
Ti 17.4. klo 18 Orajärven
kylätalolla, Orajärventie 24
B.
Yhteisvastuu
Pe-la 23.–24.3. kevätmarkkinat Pellon torialueella, myyntiä yhteisvastuun
hyväksi.
Su 8.4. klo 12 maakirkko
ja
yhteisvastuulounas
Lampsijärven kylätalolla.
Ma 9.4. klo 18 yhteisvastuuilta Sirkkakoskella,
Leena Mustajärvi, Pientie 7.
Ti 10.4. klo 18 riemukierroshiihto Ritavaarassa.
Su 15.4. klo 12 maakirkko
ja yhteisvastuutilaisuus
Juoksengissa, nuorisotalo
Ratasjärventie 2.
Ma 16.4. klo 18 yhteisvastuuilta Konttajärvellä, Anni
Lintulahti, Vittikonpää 2.
Ke 18.4. klo 18 yhteisvastuuilta Pellon seurakuntakodilla, teatteria, runoja ja
huutokauppa.
Eläkeläiset
To 22.3. ja 26.4. klo 13
eläkeläisten kerho kokoontuu Pellon seurakuntakodin
rivitalolla.
Miehet keittiössä
La 7.4. klo 12–15 miehet
keittiössä, miehille tarkoitettu kotikokki-iltapäivä,
Pellon seurakuntakodin
rivitalolla. Ilmoittautumiset
6.4. mennessä Aune Tuoma
puh. 040 839 9780.
Kodeissa kokoontuva
toiminta
Joka
toinen
tiistai
kokoontuu klo 18 miestenpiiri, yhteyshenkilö Erkki
Konttajärvi.
Lähetystyö
Nimikkokohteena Tansaniassa ev.-lut. kirkko ja
Suomen Lähetysseuran työ
Viktoriajärven itäisessä ja
Morogoron hiippakunnissa.
Lisäksi tuemme Murmanskin

seurakunnan kirkon rakentamista, Merimieslähetystä
ja Kirkon ulkomaanavun
toimintaa. Lähetystukirenkaaseen voi liittyä kirkkoherranvirastossa, jolloin saat
ajankohtaista tietoa kotiin.
Lisätietoja Pellon kirkkoherranvirastosta 040 839 9771.
Kotikäyntityö
Seurakunnan työntekijät
pyrkivät vierailemaan seurakuntalaisten luona näiden
täyttäessä 80, 90, 95 ja 100
vuotta, sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisissa
elämäntilanteiden muutoskohdissa. (Lisäksi 70 ja 85
vuotta täyttäviä muistetaan
kortilla ja 75-vuotiaita puhelinsoitolla.) Diakonissaan,
pappeihin ja kirkkoherranvirastoon voi ottaa yhteyttä,
mikäli toivoo esim. keskustelu- tai rukousapua.
Surutyö
Omaisen kuoleman jälkeen otetaan yhteys kirkkoherranvirastoon, puh. 0408399771, jolloin sovitaan
sanomakellojen soitosta ja
rukoushetkestä, sekä muista
siunaamiseen liittyvistä asioista. Surevat omaiset voivat
pyytää apua seurakunnan
työntekijöiltä.
Yhteystiedot
Vt. kirkkoherra Riittaleena Tuomi 040 839 9775.
Vs. seurakuntapastori
Atte Tolonen 040 167 7524.
Diakonissa Riikka Gammelin 040 562 8321.
Kanttori Hanna-Maria
Koivumaa 040 832 6220.
Lastenohjaaja
Aune
Tuoma 040 839 9780.
N u o r i s o t yö n o h j a a j a
Paula Pyyhkälä 040 578
9047.
Siivooja-suntio Taina Laitamaa 040 839 9787.
Seurakuntamestari Jari
Konttaniemi 040 861 2753.
Talouspäällikkö Annikki
Lantto 040 750 1546.

Pääsiäismuna on ylösnousemuksen symboli
Piispa Arseni (Suomen
ortodoksisen kirkon piispa,
Joensuun piispa) on kirjoittanut ja Maahenki
kustantanut ihastuttavan
pienen kirjan Pääsiäismuna
Ylösnousemuksen symboli.
Koska kaupatkin alkavat olla täynnä suklaisia
ja muita herkkusisältöisiä
pääsiäismunia, nyt on hyvä
aika tutustua hieman pääsiäismunan historiaan ja symboliikkaan. Ensi sunnuntai
on palmusunnuntai ja siitä
on viikko varsinaiseen pääsiäiseen, jolloin on ollut
tapana sekä syödä ja koristella kananmunia ja antaa
suklaamunia lahjaksi ja syötäväksi. Nyt voisi olla myös
hyvä aika koristella oma
yksilöllinen pääsiäismuna
juhlapöydän koristeeksi.

Paitsi kristillinen symboli on pääsiäismuna tuttu
myös vanhojen kulttuurien
mytologioista. Muna on
liitetty hedelmällisyyteen
ja kasvuun sekä maailman
luomiseen. Tästä esimerkkinä meidän oma tuttu
Kalevalamme, jossa sotka,
tuo sorea lintu, muni veden
emon polvelle ”kuusi kultaista munoa, rautamunan
seitsemännen”. Munat vierivät veteen, menivät rikki,
mutta sirpaleista muodostuivat maa ja taivas, aurinko
ja kuu, tähdet ja pilvet.
Munaan sisältyy perinteisesti elämän mysteeri, uuden
elämän syntymisen ihme.
Sen ymmärrettiin sisältävän elämän, ilon, lämmön,
valon ja luonnon uudelleen
syntymisen eikä siksi ole-

kaan ihme, että varhaiskristityt omaksuivat munan
ikuisen elämän symboliksi.
Munassa tiivistyy pääsiäisen ydinsanoma ylösnousemuksesta: Kristus nousi
kuolleista, voitti kuolemalla
kuoleman ja antoi ihmisille
uuden elämän.
Punainen muna
Perimätiedon mukaan
Maria Magdalena lahjoitti
ensimmäisen pääsiäismunan
Rooman keisari Tiberiukselle. Hallitsijoille oli tapana
viedä lahjoja. Koska Marian
ainoa rikkaus oli usko Jeesukseen Kristukseen, hän
vei keisarille kananmunan
ja sanoi: ”Kristus on noussut kuolleista! Katso, tämä
muna on nyt kuollut, mutta
sen sisällä on uusi elämä.”
Keisari epäili kuule-

maansa ja totesi, ettei
kukaan voi nousta kuolleista
ja sanoi, että sitä on yhtä
vaikea uskoa kuin että valkoinen kananmuna muuttuisi punaiseksi. Ja silloin
kananmuna muuttui kirkkaan punaiseksi. Punainen
väri muistuttaa Kristuksen
koko ihmiskunnan puolesta
vuodattamasta verestä ja on
ylösnousemuksen symboli.
Heidi Rannisto-Jolma

