/iK Meän kirkko - Pellon seurakunta tiedottaa
Maaliskuun toimintaa

Kotiseurakunta kutsuu
Sunnuntaina 1.3.
klo 10 messu Pellon
kirkossa,
klo 12 sanajumalan
palvelus Turtolan kirko
ssa.
Sunnuntaina 8.3.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.
Perjantaina 13.3.
klo 18 talvisodan
päättymisen päivän ilta
tilaisuus Pellon kirkossa,
Paavo Korteniemi.

Sunnuntaina 15.3.
klo 10 messu Turtolan
kirkossa, "Turtolan oma
kirkko 200 vuotta", kirk
kokahvit Turtolan seura
kuntakodilla.
Sunnuntaina 22.3.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.
Sunnuntaina 29.3.
klo 10 messu Pellon
kirkossa, toimittaa Jouni
Parviainen.

KLÄPPIEN HIIHOT&
RIEMUKIERROSHIIHTO

tiistaina 24.3.2020 alkaa klo 17.30^^%^

PONNEN KENTÄLLÄ
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MYYTÄVÄNÄ KAHVIA, PULLAA JA
PIKA-ARPOJA YHTEISVASTUUKERÄYKSEN HYVÄKSI
TULE SIEKI KANNUSTAMHAAN HIIHTÄJIÄ JA
TUKEHMAAN YHTEISVASTUUTA!

Pellon seurakunta

%a unista fotosta -konsertti
-LAULUJA VALOKSI JA VOIMAKSI

Päiväkerhot
Ti 25.2. varhaiskasvatus
klo 9-10 ja koululaiset klo
10-14.15 laskiaistapahtuma
Pellon kirkonmäellä. Pie
nemmille ainakin luvassa
poni-ja hevoskärrykyytiä.
Ti 24.3. klo 17.30 Klap
pien hiihdot Pellon Ponnen
kentällä, yhteistyössä päi
väkodin kanssa. Sarjat
2011-2012 tytöt ja pojat,
2013-2014 tytöt ja pojat,
2015-2016 tytöt ja pojat
sekä 2017 tytöt ja pojat.
Ilmoittautumiset Aune
Tuoma.
Ma klo 10-12.00 Pellon
seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa 3-5-vuotiaille.
Ma kahden - kolmen viikon
välein klo 14.15—15.30
Pellon päiväkodin lapsille
3-5-vuotiaille. Lisätietoja
Aune Tuoma.
Varhaisnuorten kerhot
Ma klo 17-18.30 Tyttöjen
ja poikien kokkikerho 0-6
lk, Turtolan seurakuntako
dilla. Ke klo 14-15.30 Tyt
töjen ja poikien ykkösryhmän kokkikerho 0-6 lk sekä
klo 16-17.30 kakkosryhmän
kokkikerho 0-6 lk. Pellon
seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa. To klo 16-17.30
Leiki- ja liikukerho 4-10
vuotiaille Ponnen Urhei
lutalolla. Lisätietoja Aune
Tuoma.
Nuoret
To 27.2 klo 16.30-21
Nuorten retki Karunkiin.
Lähtö Pellon seurakuntako
dilta, väliltä pääsee kyytiin.
To 28.2. Yläkoululaisten
mäenlaskuskaba Pellon kir
konmäellä.
To 12.3., 19.3. ja 28.3.klo
18-20 Nuorten Nurkka
Pellon seurakuntakodin
rivitalon puolella.
La 28.3. klo 20-22 Nuor
ten Nurkkajatkot Pellon
kirkossa. Illassa mukavaa
yhdessäoloa, musiikkia,
hiljentymistä, syömistä ja
leikkiä. Lisätietoja Aune
Tuoma.
Rippikoulu
Su 15.3 klo 10 messu Tur
tolan kirkossa, rippikouluopetus alkaa kirkolla ja
jatkuu klo 15 asti Turtolan
kirkossa.
Partio
Ryhmät kokoontuvat
seuraavasti: ti klo 18-19.30
Sudenpennut, ke klo 14.4516.15 Tarpojat ja to klo
17.00-18.30 Seikkailijat
Pellon seurakuntakodilla.
Lisätietoja lippukunnanjoh
taja Emmaleena Havela 040
820 7126.
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Musiikki
Kuorot kokoontuvat:
Lapsikuoro ke klo 12.3513.20 alakoululla, kirkko
kuoro to klo 17-18.30 seu
rakuntakodilla, Nuorten
Aikuisten yhtyelauluryhmä
sekä projektiryhmiä erik

seen sovittavina aikoina
mm. Tuomas-laulajat, nuor
ten musiikkiryhmä ja yhteissoittoryhmä. Lisätietoja
Hanna-Maria Koivumaa.
Hartaudet
Palvelukotien hartau
det ke 11.3. ja 25.3. klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kielas.
To 12.3 ja ti 24.3. klo 15
Iltarusko.
To 12.3. hartaus klo 14.30
Ailakki.
Ke 18.3. klo 12 toiminta
keskus.
Su 8.3. ja 22.3. klo 12 har
taus terveyskeskuksen vuo
deosastolla.
Khtoollisavustajakoulutus
Ke 18.3. klo 17-19 vuoden
ensimmäinen Ehtoollisavustajakoulutus on Pellon
kirkossa. Koulutukseen on
tervetullut jokainen aiheesta
kiinnostunut seurakuntalai
nen. Osallistuminen ei vel
voita, mutta antaa oikeuden
toimia ehtoollisavustajana.
Jos olet jo toiminut
ehtoollisavustajana, niin
voit tulla mukaan keskuste
lemaan ja jakamaan koke
muksia! Lisätietoja Riittaleena Tuomi, p. 040 839
9772.
Yhteisvastuu
Pe-la 13.-14.3. Pellon
kevätmarkkinoilla voh
veleita, pika-arpoja ja lei
vonnaisia yhteisvastuun
hyväksi.
Ti 24.3. klo 18 Riemukierroshiihto Pellon Ponnen
kentällä. Katso oheinen
mainos.
Yhteisvastuulistakeräys
huhtikuun loppuun asti, jos
haluat kerätä kylälläsi tai

ta Pellon
seurakunta

alueellasi, listoja voi hakea
kirkkoherranvirastosta.

kirkkoherranvirastosta 040
839 9771.

Diakonia
Ke 11.3. klo 13 päivä
kahvit kirkolla, aluksi lyhyt
hartaus kirkossa sitten kah
vitarjoilu ja yhdessä oloa
seurakuntasalissa. Vapaaeh
toinen kahvimaksu nimik
kokohteelle Tansaniassa.

Kotikäyntityö
Seurakunnan työntekijät
pyrkivät vierailemaan seu
rakuntalaisten luona kun
he täyttävät 80, 85, 90, 95 ja
100 vuotta (lisäksi 70 ja 75
vuotta täyttäviä muistetaan
kortilla). Diakonissaan,
pappeihin ja kirkkoherran
virastoon voi ottaa yhteyttä,
jos toivoo esim. kotikäyntiä
tai keskustelu- ja rukousapua.

Lähetys
Ti 10.3. ja 24.3 klo 18 Sil
mukka—käsityöpiiri Pellon
seurakuntakodilla, tehdään
yhdessä käsitöitä lähetys
työn ja diakonian hyväksi,
poristaan ja juodaan iltakahvit/teet. Tervetuloa
mukaan tekemään yhdessä!
Raamattupiirit
Ti 3.3., 17.3. ja 31.3. klo
18 raamattupiiri Pellon
kirkon seurakuntasalissa,
raamattupiirissä luetaan,
tutustutaan ja keskustellaan
tulevan pyhän evankeliu
mista.
Miestenpiiri kokoontuu
noin 2 kertaa kuukaudessa
tiistaisin klo 18, tilaisuu
dessa ilmoitetussa paikassa.
Lisätietoja kirkkoherranvi
rastosta 040 839 9771.
Lähetystyö
Nimikkokohteena Tan
saniassa ev.-lut. kirkko ja
Suomen Lähetysseuran työ
Viktoriajärven itäisessä ja
Morogoron hiippakunnissa.
Lisäksi tuemme Murmans
kin seurakunnan kirkon
rakentamista, Suomen Pipli
aseuran ja Kirkon ulkomaa
navun toimintaa. Lähetystukirenkaaseen voi liittyä kirk
koherranvirastossa, jolloin
saat ajankohtaista tietoa
kotiin. Lisätietoja Pellon

Surutyö
Omaisen kuoleman jäl
keen otetaan yhteys kirkko
herranvirastoon, puh. 040
839 9771, jolloin sovitaan
sanomakellojen soitosta ja
rukoushetkestä, sekä muista
siunaamiseen liittyvistä asi
oista. Surevat omaiset voivat
pyytää apua seurakunnan
työntekijöiltä.
Yhteystiedot
Vt. kirkkoherra Riittaleena Tuomi 040 839 9772.
Kausiteologi, Ulla Rissa
nen 040 839 9775.
Diakonissa Riikka Gammclin 040 562 8321.
Kanttori Hanna-Maria
Koivumaa 040 832 6220.
Lasten- ja nuorisonoh
jaaja Aune Tuoma 040 839
9780.
Siivooja-suntio Taina Lai
tamaa 040 839 9787.
Seurakuntamestari Jari
Konttaniemi 040 861 2753.
Kirkkoherranvirasto
Aukioloaika ti-to klo 10-14
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
Sähköposti: pello^evl.fi
www.pellonseurakunta.fi

KESÄTYÖNTEKIJÄ
PELLON
SEURAKUNTAAN
Pellon seurakunta hakee kesätyöntekijöitä
kesäkaudeksi 2020 Pellon seurakunnan
hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito
ja ylläpitotehtäviin. Hakija on täytettävä 16 vuotta
ennen työjakson alkua. Odotamme reipasta
asennetta, ahkeruutta, täsmällisyyttä sekä kykyä
fyysiseen ulkotyöhön. Hakijalta ei edellytetä
aiempaa työkokemusta alalta, mutta katsotaan
eduksi. Pellon kunnalta saatu kesätyöseteli
edellytetään.
Työsuhteet ovat kokopäiväisiä ja määräaikaisia.
Työsopimukset tehdään 3 viikon määräajaksi
kaudelle 01.06.-31.07.2020. 1. ryhmä alkaa 01.06.19.06.2020, 2. ryhmä 22.06.-10.07.2020 ja 3.
ryhmä 13.07.-31.07.2020. Ilmoita
vapaamuotoisessa hakemuksessa mikä ryhmä
sopisi parhaiten.
Hakemukset sähköuostilla iari.konttaniemi(ä>evl.fi
ja tiedustelut seurakuntamestari jari Konttaniemi
puh. 040-8612753.

^ meän

Tornionlaakso
Torstai 27.2.2020

Turtolan kirkko 200 vuotta

Vaivaton kuva retki
Palokkaan ympäristöön
Ylitorniolainen valokuvauksen harrastaja Juhani Syväoja
on vuosikausia kiertänyt jalan ja suksin Ylitornion itäisiä
erämaa-alueita. Kuvia on reissuilta kertynyt näyttelyksi asti.
Juuri nyt Syväojalla on näyttely Tunturi-Lapin Luontokes
kuksessa Enontekiöllä.
Torstaina 5.3. kello 18 Syväoja esittelee kuviaan Ylitor
nion kirjastossa. Tilaisuuden järjestää Ylitornion-Pellon
Luonto ry. Kuvankatselun lomassa käydään vapaata keskus
telua. Tervetuloa nauttimaan meän maisemista!

20.2.2020 tuli kuluneeksi
tasan 200 vuolta siitä, kun
Turtolan
seurakunnan
ensimmäinen varsinainen
kirkko vihittiin käyttöönsä
Turtolassa nykyisen kirkon
paikalla. Kirkko tuhoutui
Lapin sodassa 1944.
Kirkon rakentaminen
liittyi Ruotsin murskaa
vaan tappioon "Suomen
sodassa". Ruotsi menetti
Suomen alueen ja Tornion
joen itäpuolinen Ruotsin
Länsipohja joutui liitty
mään osaksi Suomea ja
osaksi Venäjää. Yhteisestä
kielestä huolimatta olemme
olleet osana Suomea vasta
200 vuotta.
Tornionlaakson ikivan
han kulttuurisen kokonai
suuden jakavana rajanveto
Tornionjokeen oli dramaat
tinen. Seurakunnat piti jär
jestellä uudelle pohjalle, ja
Venäjän keisari joutui kus
tantamaan neljän uuden
kirkon rakentamisen Tor
nionjoen Itärannalle.
Kirkot eivät olleet vain
jumalanpalveluksia varten,
vaan siellä kuulutettiin hal

litsijan lait ja käskyt. Yhte
ydenpitoa jatkettiin yli rajan
lähes entiseen malliin. Seu
rakuntalaiset hyötyivätkin
muutoksesta, kun kirkkomatkat lyhenivät. Esimer
kiksi svansteinilaisia hau
dattiin Turtolaan puolen
vuosisadan ajan.
Kirkko rakennettiin kes
keiselle paikalle Juoksengin,
Turtolan ja Pellon alueen
uutta kappeliseurakun
taa, kun Kolari sai aseman
omana rukoushuonekun
tana. Kappeliseurakunnassa
Turtola sai kirkonkylänä
ansiotonta arvonnousua.
Turtolan miehet päättivät
asioista. Ansioina sillä oli
suuri palvelualttius ympäristökylien asukkaita koh
taan.
Kirkonisännällä oli mer
kittävä asema kappalaisen
rinnalla ja työtoverina. Siinä
olivat ne kaksi henkilöä,
jotka saivat aluksi palk
kaa seurakuntatyöstä. Kirkonisännän tehtävä oli sekä
luottamustoimi että tietyn
lainen virka. Hänen tuli tar
koin noudattaa kirkon hal

Herätys Turtolassa
Turtolan pappilan poika,
Suomen
pääministeri
Kaarlo Castren, kuvasi
herätyksen saapumista
Turtolan pitäjään seuraa
vasti:
"Herätys puri peninkul

Toivo Makslahti juhli
90-vuotispäiväänsä
YLITORNIO - Lomakeskus Karemajoilla vietettiin viime
lauantaina 90-vuotisjuhlia, joissa oli vieraita Suomesta
Helsinkiä ja Lappeenrantaa myöten sekä Ruotsista kau
kaisimmat Tukholmasta ja Göteborgista.
Juhlan päähenkilö oli Toivo Makslahti, joka juhli yhdessä
vaimonsa Kaarina Makslahden kanssa.
Aviopari viettää myöhemmin keväällä 65-vuotishääpäiväänsä.
Juhlassa olivat musisoimassa Fredrik Hangasjärvi ja
Jorma Nerg. Kuvassa he soittavat pariskunnalle heidän
häävalssiaan, Metsäkukkia. (KN)

maa kirkonkylästä pohjoi
seen sijaitsevassa Pellon
laajassa kylässä oli saanut
aikaan täydellisen olojen
mullistuksen. Kyläläiset,
harvoja poikkeuksia lukuun
ottamatta, olivat luopuneet

linnosta annettua tilinpidollista kaavaa: kirkonkassa,
viinikassa, köyhäinkassa,
sairaskassa ja raamatturahasto.
Kirkon kassaa säilytet
tiin monien lukkojen takana
arkussa kirkon sakastissa.
Akseli Matti pelasti arkun
ja kirkon arvokkaimmat
esineet ennen saksalaisten
suorittamaa tuhopolttoa.
Arkku on hyvässä kunnossa,
ja on nähtävänä Turtolan
kirkossa, vanhan kirkon pie
noismallin vierellä.
Vanhan kirkon aikana
lukkarin virkaa hoiti
vat muun muassa Juho ja
Otto Eero. Oton tulevasta
miniästä tuli seurakunnan
ensimmäinen diakonissa.
Vaikka kirkolla oli mer
kittävä yhteiskunnallinen
asema, niin kirkon ja kel
lotapulin katolla oleva risti
puhui sanattomasti kirkon
varsinaisesta tehtävästä.
Turtolan kylässä vaikutti
Tornionlaakson merkittä
vin mies, kirkon rakentanut
nimismies ja pitäjänkirjuri
Nils Ekström.

syntisestä elämästänsä, tun
nustaneet rikoksensa, kor
vanneet lähimmäisillcnsä
saattamansa vahingot ja
lähteneet kulkemaan kuitua
tietä."
"Pellosta herätys, syr
jäyttäen
kirkonkylän.
syöpyi etelämpänä olevaan

Hänen
viinanpolttooikeutensa vaikutti kylän
elämään jopa niin, että
Samuli Paulaharju kuvasi
eloa Turtolan kylässä
sanoin: "Sanan alla ja
viinan vallassa." Ei ihme,
että pohjoisesta vyörynyt
lestadiolainen herätys ohitti
aluksi Turtolan, mutta
sai kirkonkylällä lopulta
vankan aseman ja terveh
dytti elämän.
Osa kappalaisista ja kirk
koherroista omaksuivat
lestadiolaiskristillisyyden.
Kirkkoherra Gummeruksen
aikana kirkossa ruoskit
tiin terävällä sanalla syn
nistä, samalla kun julistet
tiin suloista evankeliumia.
Mukana oli paljon nuorta
kin väkeä. Nuorille puhut
tiin, että elämän tärkein
kysymys oli ratkaistavana.
Inhimillisesti kovimmat
vaiheet Turtolan vanhan
kirkon historiassa olivat
sankarivainajien siunaamisdlaisuudet.
Kalervo Aska

Juoksengin kylään, jossa se
aiheutti ylitä yllättävän ja
perinpohjaisen muutoksen.
Mutta pian kirkonkyläkin
joutui saman huumauksen
vahaan. Synnit pyydettiin
anteeksi ja saaliin anteeksi.
Onni ja autuus loisti armah
dettujen silmistä."

