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Helmikuun toimintaa

Sunnuntaina 2.2.
klo 10 sanajumalanpalvelus Pellon kirkossa,
avustaa Revontulet -kuoro,
yhteisvastuun aloitus,
klo 12 messu Turtolan
kirkossa.

kirkossa, toimittaa Paavo
Korteniemi.

Sunnuntaina 9.2.
klo 10 messu Pellon kirkossa,
klo 13 maakirkko Lampsijärvi-Ylipää, Lampsijärven kylätalolla.

Sunnuntaina 23.2.
klo 10 messu Pellon kirkossa.

Sunnuntaina 16.2.
klo 10 messu Pellon

Maanantaina 17.2.
klo 18 konsertti, Ilkka
Turta, kitara, Pellon kirkossa.

Keskiviikkona 26.2.
klo 18 Tuhkakeskiviikon
rippi ja ehtoollinen Pellon
kirkossa.

RAAMATTUPIIRI
MISSÄ
Pellon kirkon seurakuntasalissa
MILLOIN
Joka toinen tiistai,
parillisilla viikoilla
klo 18 – 19.30
MITEN
Tehdään matkaa kirkkovuoden vaiheissa ja tutustutaan
tulevan pyhän raamatunteksteihin.
Raamattua luetaan yhdessä:
keskustellen
kristittynä kasvamisen tukena
Alkuvuonna raamattupiiriä ohjaa rovasti Paavo
Korteniemi, myöhemmin keväällä vuorotellen myös
teologi Ulla Rissanen.
RAAMATTUPIIRIIN OVAT KAIKKI TERVETULLEITA!
Raamattupiiri toimii avoimena ryhmänä.
YHTEYSTIEDOT
Pellon seurakunta p. 040 839 9771
Yhteistyössä opintokeskus Agricolan kanssa
YHTEISVASTUUN ALOITUS 2020
Kynttilänpäivänä 2.2. sanajumalanpalvelus
klo 10 Pellon kirkossa ja sen jälkeen seurakuntakodilla
kirkkokahvit ja YV-teeman esittelyä. Tervetuloa kaikki
keräyksessä toimivat ja asiasta kiinnostuneet!
YSTÄVÄNPÄIVÄVIIKON KOIRA- TAI
KISSAROKOTUSTEMPAUS
Ma-ti 10.-11.2. ja to-la 13-15.2. koira- tai kissarokotus
yhteisvastuun hyväksi 30 euroa/kuono (norm. 50
euroa), saman perheen muut kissat tai koirat 20 euroa/
kuono, kollikissan kastraatio 30 euroa, eläinlääkäri
Pekka Salminen, Hellandintie 10.
LASKIAISEN HERNEKEITTOLOUNAS
Pellon seurakuntakodilla ti 25.2. klo 11-13
Ruokamaksu 10 € (sis. keitto ja laskiaispullakahvit).
Keittoa ja laskiaispullia voi ostaa myös kotiin mukaan.
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tervetuloa!

Lämmin kiitos!
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin 17 ja
niihin osallistui yhteensä 634 henkeä. Tuottoa Lähetysseuran työlle kertyi yli 1300 euroa.
Joululahja lähelle -keräyksen avulla jaettiin 59 joulupakettia pellolaisiin koteihin.
Joulukuusien myynti tuotti nimikkokohteelle Tansaniassa 770 euroa.

Päiväkerhot
Ma klo 10–12.00 Pellon
seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa 3–5-vuotiaille.
Ti 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 seurakuntakodilla.
Ti klo 16.15–17.30 Tyttöjen
ja poikien nikkarointikerho
0–4 lk Pellon korkeakoululla
(4.2., 11.2., ja 18.2.). Ke klo
14–15.30 Tyttöjen 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 Urheilutalolla. Lisätietoja Aune Tuoma.
Nuoret
To 6.2., 13.2., 20.2. ja
27.2. klo 18–20 Nuorten
Nurkka Pellon seurakuntakodin rivitalon puolella.
Lisätietoja Aune Tuoma.
Partio
Ryhmät kokoontuvat: ti
klo 18–19.30 Sudenpennut,
ke klo 14.45-16.15 Tarpojat
ja to klo 17.00-18.30 Seikkailijat Pellon seurakuntakodilla. Lisätietoja lippukunnanjohtaja Emmaleena
Havela 040 820 7126.
Musiikki
Kuorot kokoontuvat:
Lapsikuoro ke klo 12.3513.20 alakoululla, kirkkokuoro to klo 17–18.30 seurakuntakodilla, Nuorten

Aikuisten yhtyelauluryhmä
sekä projektiryhmiä erikseen sovittavina aikoina
mm. Tuomas-laulajat, nuorten musiikkiryhmä ja yhteissoittoryhmä. Lisätietoja
Hanna-Maria Koivumaa.
Maakirkko
Su 9.2. klo 13 Lampsijärvi-Ylipää maakirkko,
Lampsijärven kylätalolla,
Kylätie 15, jonka jälkeen
kirkkokahvit Yhteisvastuun hyväksi. Jos et pääse
maakirkkoon, mutta haluat
nauttia ehtoollisen kotonasi,
ilmoita siitä Riittaleenalle
040 839 9772 tai kirkkoherranvirastoon 040 839 9771.
Hartaudet
Palvelukotien hartaudet ke 12.2. ja 26.2. klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kielas.
To 13.2. ja ti 25.2. klo 15
Iltarusko.
To 13.2. hartaus klo 14.30
Ailakki.
Ke 19.2. klo 12 toimintakeskus.
Su 23.2. klo 12 hartaus
terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Yhteisvastuu
Su 2.2. Yhteisvastuun
aloitus alkaa messulla klo
10 Pellon kirkossa ja jatkuu
Pellon seurakuntakodilla.
Ma–ti 10.–11.2. ja to–
la 13–15.2. Ystävänpäivä
viikon koira- tai kissarokotustempaus.
Ti 25.2. klo 11-13 Laskiaisen hernekeittolounas
Pellon seurakuntakodilla.
Oheisessa mainoksessa
tarkemmat tiedot kaikista
tilaisuuksista.

Vuoden alun kuulumisia
Kuka olisi viime vuoden
tammikuussa osannut aavistaa, millainen vuosi Pellon
seurakunnalla oli edessään
– muutosta toisen perään,
kun viranhaltijoita on tullut
ja mennyt. Kaikkein pysäyttävin ja yllättävin hetki oli
vain hieman yli vuoden
virassa olleen Aino-kirkkoherran saatteleminen lopulliselle kotimatkalle. Hautaan siunaamisen päivänä
taivas oli yhtä syvän sininen
kuin Ainon kauniit silmät.

Suruaika on vielä monin
tavoin kesken, mutta muistot tuovat lohdutusta.
Seurakunta on kuin laiva,
joka kulkee jokaisena hetkenä, myrskyssä ja tyvenessä, ajan virrassa eteenpäin. Yhteisenä toiveena
saa kuitenkin olla se, että
tämä alkanut vuosi voisi olla
edellistä tasaisempi, vähän
vähemmän henkilövaihdoksia ja reilusti enemmän aikaa
arjen hyville kohtaamisille ja
yhteistyön vahvistamiselle.

YHTEISVASTUU 2020
Yhteisvastuukeräys täyttää
tänä 70 vuotta. Kun keräys
vuonna 1950 alkoi, sen tuotolla autettiin sodasta toipuvan Suomen apua tarvitsevia. Vuodesta 1963 osa keräyksen tuotosta on ohjattu
kehitysmaiden auttamiseen.
Edelleenkin YV-keräys
auttaa sekä Suomessa että
maailman katastrofialueilla.
Keräyksen tuotosta 40

prosenttia tulee vanhemmuuden tukemiseen Suomessa.
Tuotosta 60 prosenttia
menee Kirkon Ulkomaanavulle (KUA), joka pitkäjänteisen kehitysyhteistyön
lisäksi auttaa katastrofien,
konfliktien ja luonnonmullistusten keskellä kärsineitä
ihmisiä eri puolilla maailmaa.
Listakeräystä kerätään

Diakonia
Ke 12.2. klo 13 päiväkahvit kirkolla, aluksi lyhyt
hartaus kirkossa sitten kahvitarjoilu ja yhdessä oloa
seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen kahvimaksu nimikkokohteelle Tansaniassa.
Pe 14.2. klo 11–14 ystävänpäivän
tapahtuma
Pellon seurakuntakodilla,
ruokailun vuoksi ilmoittautumiset Riikalle 040
562 8321 viim. 10.2. Järjestää Mielenterveysseura ja
Pellon seurakunta.
Lähetys
Ti 11.2. ja 25.2. klo 18 Silmukka -käsityöpiiri Pellon
seurakuntakodilla, tehdään
yhdessä käsitöitä lähetystyön ja diakonian hyväksi,
poristaan ja juodaan iltakahvit/teet. Tervetuloa
mukaan tekemään yhdessä!
Raamattupiirit
Ti 4.2. ja 18.2. klo 18 raamattupiiri Pellon kirkon seurakuntasalissa, raamattupiirissä luetaan, tutustutaan ja
keskustellaan tulevan pyhän
evankeliumista.
Miestenpiiri kokoontuu
noin 2 kertaa kuukaudessa
tiistaisin klo 18, tilaisuudessa ilmoitetussa paikassa.
Lisätietoja kirkkoherranvirastosta 040 839 9771.
Lähetystyö
Nimikkokohteena Tansaniassa ev.-lut. kirkko ja
Suomen Lähetysseuran työ
Viktoriajärven itäisessä ja
Morogoron hiippakunnissa.
Lisäksi tuemme Murmanskin
seurakunnan kirkon rakentamista, Suomen Pipliaseuran
ja Kirkon ulkomaanavun
toimintaa. Lähetystukiren-

kaaseen voi liittyä kirkkoherranvirastossa, jolloin saat
ajankohtaista tietoa kotiin.
Lisätietoja Pellon kirkkoherranvirastosta 040 839 9771.
Kotikäyntityö
Seurakunnan työntekijät
pyrkivät vierailemaan seurakuntalaisten luona kun he
täyttävät 80, 85, 90, 95 ja 100
vuotta (lisäksi 70 ja 75 vuotta
täyttäviä muistetaan kortilla). Diakonissaan, pappeihin ja kirkkoherranvirastoon
voi ottaa yhteyttä, jos toivoo
esim. kotikäyntiä tai keskustelu- ja rukousapua.
Surutyö
Omaisen kuoleman jälkeen otetaan yhteys kirkkoherranvirastoon, puh. 040
839 9771, 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 9772.
Diakonissa Riikka Gammelin 040 562 8321.
Kanttori Hanna-Maria
Koivumaa 040 832 6220.
Lasten- ja nuorisonohjaaja Aune Tuoma 040 839
9780.
Siivooja-suntio Taina Laitamaa 040 839 9787.
Seurakuntamestari Jari
Konttaniemi 040 861 2753.
Kirkkoherranvirasto
Avoinna ti–to klo 10–14
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
Sähköposti: pello@evl.fi
www. pellonseurakunta.fi

Vaikka talouden resurssit raamittavat toimintaa,
kuten kaikissa julkisyhteisöissä, niin meillä on lupa
rohkeasti luottaa siihen, että
osa voimavarastamme on
aineetonta ja tulee näkyväksi
paitsi seurakunnan työntekijöiden, niin myös jokaisen
seurakuntalaisen käsien ja
sydämen kautta. Voihan olla,
että niukkenevien resurssien aikakauteen kätkeytyykin siunaus; kenties entistä
vahvempi ilo yhteydestä ja
yhdessä tekemisestä!
Meidän pienessä työnteki-

jöiden joukossa on alkuvuoden ajan tyhjä paikka, sillä
seurakuntapastorin viransijaiseksi ei hakenut yhtään
pappia. Kaikki sujuu kuitenkin ajallaan ja parhain päin,
kun seurakunnan kutsuun
vastasi teologian maisteri
Ulla Rissanen. Hän aloittaa
joukossamme 24.2., alkuun
kausiteologina ja 7.6. pappisvihkimyksen saatuaan määräaikaisena seurakuntapastorina. Näin hyvään seurakuntaan ja kuntaan on ilo (sopivasti ylpeänä) toivottaa uusi
tulija tervetulleeksi! (RT)

2.2.–30.4. Listakerääjiä ja
myös lipaskerääjiä kaivataan. Ystävänpäiväviikolla
koirat ja kissat voi rokotuttaa ja leikkauttaa YV:n
hyväksi. Laskiaistiistaina
keräystä voi tukea syömällä
hernekeittoa ja laskiaispullia seurakuntakodilla. Voit
lahjoittaa myös arpavoittoja
ja leivonnaisia maaliskuun
markkinoilla myytäväksi tai
tulla myyjäksi. Myöhemmin
keväällä on Riemukierroshiihto, kevätkonsertti ja

lauluiltoja eri kylillä. YV:lle
voi myös lahjoittaa Pellon
seurakunnan nettisivujen
kautta.
Tervetuloa kuulemaan
lisää aiheesta kynttilänpäivänä 2.2.! Sanajumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla on kirkkokahvit,
joiden jälkeen katsotaan
tasavallan presidentin keräyksen avauspuhe ja tutustutaan tarkemmin Yhteisvastuun tämän vuoden teemaan. (RG)

