[A Meän kirkko - Pellon seurakunta tiedottaa
Joulu- ja tammikuun toimintaa

Sunnuntaina 22.12.
4. adventtisuiinmitaiiia
klo 10 messu Pellon kir
kossa. kirkkokahvit seura
kuntasalissa
Tiistaina 24.12.
jouluaattona
klo I 3.30 joulumusiik
kia saapuessa joulukirk
koon Pellon kirkossa.
klo 14 perheiden joulu
kirkko Pellon kirkossa.
klo 16 joulukirkko Tur
tolan kirkossa. Saarnaa
Kalervo Aska.
Keskiviikkona 25.12.
joulupäivänä
klo 8 jouluaamun messu
Pellon kirkossa. Toimittaa
Tuomo Korteniemi, avus
taa kirkkokuoro.
Torstaina 26.12.
Tapaninpäivänä
klo 11 Tapanin laavukirkko. lauluina kauneim
mat joululaulut. Ritavalkean laskettelurinteen
vieressä.

Sunnuntaina 29.12.
klo 10 messu Pellon kir
kossa. kirkkokahvit seura
kuntasalissa.
Keskiviikkona 1.1.
uudenvuodenpäivänä
klo 12 messu Turtolan
kirkossa.
Sunnuntaina 5.1.
klo 10 messu Pellon kir
kossa.
Maanantaina 6.1.
Loppiaisena
klo 10 kauneimmat jou
lulaulut sanajumalanpal
velus Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 12.1.
klo 10 messu Pellon kir
kossa, kasteen sunnuntai
Sunnuntaina 19.1.
klo 10 messu Pellon kir
kossa.
Sunnuntaina 26.1.
klo 10 messu Pellon kir
kossa, rippikoulupvhä

Sinulle joka olet menettänyt
läheisen
Sururyhmässä voi turvallisesti käsitellä menetyksen aiheut
tamia tuntemuksia. Jokainen kokee ja läpikäy surua omalla
tavallaan, omaan tahtiin Tavoitteena on päästä surussa
eteenpäin ja käsitellä sen herättämiä asioita turvallisessa ja
luottamuksellisessa ilmapiirissä. Suosittelemille, että mene
tyksestä on kulunut vähintään 2 3 kuukautta ennen ryhmän
alkamista.
Sururyhmän periaatteet ovat luottamuksellisuus, ilmaisun
vapaus ja tunteiden salliminen.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa:
Pellon kirkolla klo 17.30-19
3.2. / 17.2. / 2.3. / 16.3. / 30.3. / 27.4.
Vt. kirkkoherra Riittaleena Tuomi, puh. 040 8399772
Diakonissa Riikka Gammelin. puh 040 5628321
Ilmoittautumiset 28.1. mennessä:
Riikka Gammelin, puh. 040 562 8321 tai kirkkoherranvi
rasto, puh. 040 839 9771.

Onko joulusi maraton vai
pikamatka?
Joulu on lähellä. Nyt lienee
oikea hetki jakaa jokunen
ajatus kanssasi, hyvä pellolainen Virkamääräyksen)
Pellon seurakunnan osaaikaiseksi vt. kirkkoherraksi
nimittäin päättyy vuoden
vaihtuessa. Sen jälkeen teh
tävään tulee täydellä työajalla Riittaleena Tuomi
Meidän joulumme eivät
ole samanlaisia, vaikka
niihin liittyy monia yhteisiä
rakenneosia. Jokaisella yksi
löllä. perheellä, suvulla ja
yhteisöllä on vapaus suun
nitella joulu haluamansa
näköiseksi. Niin toimii myös
arkkitehti tai rakennusmes

tari, joka piirtää taloja tilaa
jan pyynnöstä vastaamaan
tämän toiveita ja tarpeita
Ajuttelen siis vähän samaan
tapaan kuin oopperalau
laja \Vallleri Tonkka Postin
asiakaslchdcn tuoreessa
haastattelussa.

Joulu alkaa kunhan
ennättää
Monessa suvussa on sukankutoja. jonka pehmeät jou
lupaketit ovat syntyneet
pitkin vuotta jatkuneen
ahkeroinnin tuloksena
Kahdeksan vuosikymmentä
sitten lämpimiä paketteja
osoitettiin jopa tuntemat-

Päiväkerhot
Päiväkerhot alkavat jäl
leen viikolla 2 ensi vuonna.
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-vuoliaille. Lisätietoja
Aune Tuonia.
Su 12.1. klo 10 messu
Pellon kirkossa, kasteen
sunnuntai, katso oheinen
mainos.
Varhaisnuorten kerhot
Varhaisnuorten kerhot
alkavat jälleen viikolla 2 ensi
vuonna. Ma klo 17-18.30
Tyttöjen ja poikien kokkikerho 0-6 lk. Turtolan
seurakuntakodilla. Ti klo
16.15-17.30 Tyttöjen ja poi
kien nikkarointikerho (L4
lk Pellon korkeakoululla
(1.10, 8.10., 15.10, 22.10.
ja 29.10.) Ke klo 14-15.30
Tyttöjen ja poikien ykkösry htnän kokkikerho 0-6 lk
sekä klo 16-17.30 kakkos
ryhmän kokkikerho 0-6
lk. Pellon seurakuntako
din rivitalon A-rapussa
To klo 16-17.30 Leiki ja
liiku -kerho 4—IO-vuotiaillc
Ponnen Urheilutalolla Lisä
tietoja Aune Tuoma.

ytimet
To 9.1., 16. L, 23.1. ja
30.1. klo 18-20 Nuorten
Nurkka Pellon seurakun
takodin rivitalon puolella.
Lisätietoja Aune Tuoma.
Rippikoulu
Rippikoulun aloitus on
26.1.2020, alkaa klo 10
messu Pellon kirkossa ja rippikouluopetus jatkuu Pellon
seurakuntakodilla. Lisätie
toja Aune Tuoma.
Partio
Partio alkaa kevätkau

tornille sotilaille, nykyisin
vaikkapa tuntemattomille
potilaille. On mukavaa, että
niin monet hyväsydämiset
joulun maratoonarit jak
savat jakaa kättensä töitä
eteenpäin He ovat kuin itä
maan tietäjiä, jotka lähtivät
seuraamaan Kuningastähden viitoittamaa tietä ilmei
sesti jo kuukausia ennen
Vapahtajamme syntymää.
Pian viisi vuosikymmentä
sitten - tarkkaan ottaen
1973 - syntyi keskimatkan
joulunvietläjille uusi tapa
aloittaa valmistautuminen
jouluun. Perinteinen Hoosiannapyhä. siis ensimmäisen
adventin jumalanpalvelus,
sai linnalleen Kauneimmat
joululaulut -tapahtuman.
Suomen Lähetysseuran
organisoimana adventtiajan
yhteislauluista on kehkeyty
nyt tuhansille lähtölaukaus
Oikeaan jouluun. Pellolaiscn muusikon Kalervo
Vanhan tuottamat joululau

den 13.1. alkavalla viikolla
Ryhmät kokoontuvat seu
raavasti: ti klo 18-19.30
Sudenpennut, ke klo
14 45-16.15 Tarpojat ja to
klo 17.00-18.30 Seikkailijat
Pellon seurakuntakodilla.
Lisätietoja lippukunnanjoh
taja Emmaleena Havela 040
820 7126.
Musiikki
To 19.12. klo 9-14 Kun
nantalolla, avoimet ovet,
lauletaan kauneimpia joulu
lauluja.
To 26.12. klo 11 Tapanin
laavukirkko, lauluina kau
neimmat joululaulut, Rilavalkean laskettelurinteen
vieressä.
Ma 6.1. klo 10 Kauneim
mat joululaulut- sanajuma
lanpalvelus Pellon kirkossa.
Vuonna 2020 kuorot ja
musiikkiryhmät jatkavat toi
mimaansa viikolla 3. Kuorot
kokoontuvat: Lapsikuoro ke
klo 12.35-13.20 alakoululla,
kirkkokuoro lo klo 17-18.30
seurakuntakodilla, Nuorien
Aikuisten yhtyelauluryhinä,
joka toinen keskiviikko seu
rakuntakodilla. sekä projek
tiryhmiä erikseen sovitta
vina aikoma mm lunmaslaulajat. nuorten musiikkiryhmä ja yhteissoittoryhmä.
Lisätietoja Hanna-Maria
Kaivumaa,
Hartaudet
Palvelukotien hartau
det ke 15.1. ja 29 1. klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kielas.
To 16.1. hartaus ja ti 28.1.
klo 15 Iltarusko.
To 16.1. hartaus klo 14.30
Ailakki.
Ke 22.1. klo 12 toiminta
keskus.
Ke 22.1. klo 13 hartaus
terveyskeskuksen vuode
osastolla.

lujen karaoke-taustanauhat
ovat laajentaneet entises
tään sitä piiriä, missä joulun
sanomaa voidaan yhdessä
jakaa
Jos joulusta haluaa naut
tia pikamatkana, siihenkin
löytyy sopiva keino. Hotellija ravintola-ala on huo
mannut. että moni meistä
tahtoo päästä jouluna val
miille. Jos ei ole lapsuuden
kotia, minne mennä, niin
silloin tunnelmallinen joulu
voidaan luontevasti viettää
myös tuiki tuntemattomien
ihmisien seurassa Hyvänä
perusteena ratkaisulle on
silloin se. että kedon tunte
mattomat paimenet välitti
vät taivaallisen viestin ensi
vierailullaan vastasyntyneen
Jeesus-lapsen ia hänen per
heensä luokse.

Joulu muuttuu syystä
jos toisesta
Joulu on muutakin, joten
joku ei tänä vuonna pääse

Diakonia
Ke 8.1. klo 13 päiväkahvit
kirkolla, aluksi lyhyt hartaus
kirkossa sitten kahvitarjoilu
ja yhdessä oloa seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen kahvimaksu nimikkokohteelle
Tansaniassa.
Sururyhmä alkaa helmi
kuussa, ilmoittautumiset ti
28.1. mennessä. Katso ohei
nen ilmoitus.
Lähetys
Ti 14.1. ja 28.1. klo 18 Sil
mukka -käsityöpiiri Pellon
seurakuntakodilla, tehdään
yhdessä käsitöitä lähetys
työn ja diakonian hyväksi,
poristaan ja juodaan iltakahvit/teet. Tervetuloa
mukaan tekemään yhdessä!
Raamallupiirit
Miestenpiiri kokoontuu
noin 2 kertaa kuukaudessa
tiistaisin klo 18, tilaisuu
dessa ilmoitetussa paikassa.
Lisätietoja kirkkoherranvi
rastosta 040 8.39 9771.
Lähetystyö
Nimikkokohteena Tan
saniassa ev.-lut. kirkko ja
Suomen Lähetysseuran työ
Viktoriajärvcn 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
kirkkoherranvirastosta 040
839 9771.

kortilla). Diakonissaan,
pappeihin ja kirkkoherran
virastoon voi ottaa yhteyttä,
jos toivoo esim. kotikäyntiä
tai keskustelu- ja rukousapua.
Surutyö
Omaisen kuoleman jäl
keen otetaan yhteys kirkko
herranvirastoon, puh 040
839 9771. jolloin sovitaan
sanomakellojen soitosta ja
rukoushctkcslä, sekä muista
siunaamiseen liittyvistä asi
oista, Surevat omaiset voivat
pyytää apua seurakunnan
työntekijöiltä.
Yhteystiedot
Vt. kirkkoherra Jouni
Parviainen. 31.12. saakka
040 595 1488.
Vt. kirkkoherra Riit
taleena Tuomi, alkaen
1.1.2020 040 839 9772.
Vs. seurakuntapaslori
Marja-Liisa Hautamäki,
31.12. saakka 040 839 9775.
Diakonissa Riikka Gam
melin 040 562 8.321.
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
Avoinna ti—to klo 10-14
Suljettu
23.12.201901.01.2020
Lapintie 3. 95700 Pello
Puh 040 839 9771
Sähköposti: pello@evl.fi
www.pcllon.seiirakiinla.fi

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

edes lähtöviivalle. Perheen
jäsenen työvuoro voi osua
jouluksi, jotta muiden ter
veys, turvallisuus tai palve
luiden saatavuus voitaisiin
taata. Entä jos suru on tullut
jouluvieraaksi ilman lupaa'.’
Silloin mieli ei välttämättä
taivu joulutunnelmaan. Joi
denkin taas täytyy viettää
merimiesjoulua. Heillä joulu
alkaa siis vasta silloin kun
koko perhe voi olla yhdessä
koolla.
Myös omaan jouluuni on
tulossa uusi piirre Tapa
ninpäivänä on nimittäin
tarkoitus pitää laavukirkko
Ritavalkean rinteen vieressä.
Toteutamme sen viikkontessuna ja laulamme siihen
sopivia ulkoinaalaisillekin
tuttuja lauluja Kauneimmat
joululaulut -valikoimasta.
Esilaulajaksi on kutsuttu
itsenäisyyspäivänä Pellon
vuoden 2019 kulttuuripal
kinnon saanut Marianne
Ylitalo

Tulin Pelloon syyskuun
puolivälissä. Aika on kulu
nut nopeasti. Kiitän jo nyt
antoisasta kokemuksesta
työtovereitani, seurakun
nan luottamushenkilöitä,
suurta
vapaaehtoisten
joukkoa sekä lukuisia
yhteistyökumppaneita niin
Pellon kunnassa kuin paik
kakunnan eri yrityksissä.
Myös monet muut kohtaa
miset pcllolaisten kanssa
ovat olleet rohkaisevia ia
mieleenpainuvia. Lämmin
kiitos!
Suomen Turun joulurau
han julistusta lainaten: Rie
mullista joulujuhlaa!
Jouni Parviainen

Pellon vt. kirkkoherra,
rovasti
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Siunaava sana
' Jonna Tolonen
Ensi sunnuntaina syttyy
neljäs ja viimeinen adventtikvuttilä. Joulu on aivan
nurkan takana. Adventin
aika on jo kutsunut hil
jentymään ja hidastamaan
tahtia, ja pian on iuhlan
aika Joulun valmiste
lut ovat meillä jokaisella
omanlaisessa vaiheessaan:
loinen on ollut valmiina
jo viikkokausia, jollakulla
vielä riittää puuhaa, ehkä
joku ei tänä vuonna ehdi
lainaakaan.
Joulun tunnelmaa on
haettu joululauluista ja
pikkujoulujen vietosta.
Ehkä muutama korttikin
on luukusta kolahtanut.
Ensimmäisenä jouluna

pyhän perheen valmis
tautuminen oli hieman
vaiheessa. Pitkän matkan
päällä, ilman kunnollista
majapaikkaa. Maria tunsi,
kuinka lapsi oli päättänyt
lulla maailmaan Odotus
aika oli jo häntä vältän val
mistanut vauvan tuloon,
mutta silli ei ollut ihan
selvää, mitä seuraavaksi
olisi luvassa.
Odotus oli päättymässä
ja Marian mielessä pyö
rivät Jumalan lupaukset.
Pian kaikki muuttuisi,
ainakin hänen elämässään,
mutta ehkä myös muiden.
Ja millaisessa tilanteessa!
Puitteet eität juuri sillä
hetkellä olleet kunnossa.

Kristus löytyy
yksinkertaisuuden
keskeltä, aivan läheltä
mutta valinnanvaraa ei
ollut. Oli antauduttava
ihmeen äärelle ja irrottau
duttava kaikesta muusta.
Joulussa parasta ja
armollisinta on se. että
toulu tulee, oletpa missä
vaiheessa tahansa. Vaikka
tämä joulu ei olisikaan
perinteillä kyllästetty etkä
rohkenisi sanoa olevasi
valmiina, tänäkin joulun
saat kuulla, kuinka Jeesus
todella tulee lähelle, kes
kelle elämää.
Jumala syntyi pieneksi,
jotta voisi olla vielä lähem
pänä sinua, jotta sinun
ei tarvitsisi niin kurotella
hänen puoleensa. Hän
lulee luokse ja tarjoaa

kaiken. Nyt on aika antau
tua ihmeen äärelle, irrot
tauduttava kaikesta ja koh
data Joulun Lapsi. Kristus
kutsuu sinua kuulemaan
armon sanoman. Vaikein
tehtävä on hyväksyä se ja
hellittää.
Olkoon Kristus kanssasi.
Hiin oli vtisiinis
kaipaukseesi.
rauha levottomuuteesija
valo pimeyteesi,
kun kuljet kolili jouhia.
(Pirjo Kantala)
Siunattua joulunaikaa
sinulle ja tervetuloa joulu
kirkkoon.

Harmaapäätikka - nykyajan jouluvieras
Tornionlaaksossa
Harmaapäätikan sukupuoli
selviää sen otsalta tällainen harmaaotsainen on
naaras, punaotsainen koiras.

Seurakunnat
Ylitornio
To I9.I2. klo I8 kauneitnI mat joululaulut Ylitornion
kirkossa.
Pe 20.12 klo 18 30 Mellajärven kauneimmat joulu
laulut Kylätalolla
La 21.12. klo 19 Pessalompolon kauneimmat |oululaulut Kylätalolla.
Su 22.12. klo 10 30 kau
neimmat joululaulut -messu
Ylitornion kirkossa, klo 14
Matti Lipposen ja EmmyTrion konsertti Meltosjärven kirkossa, klo 18 Pohjan
mieslaulajien joulukonsertti
Ylitornion kirkossa.
Ti 24 12. klo 14 joulu
aaton hartaus Ylitornion
kirkossa, klo 14 jouluaaton
hartaus Mcltosjärvcn kir
kossa, klo 23 jouluyön har
taus Ylitornion kirkossa.
Ke 25.12. klo 9 jouluaamun jumalanpalvelus
Meltosjärven kirkossa, klo
10.30 joulupäivän messu
Ylitornion kirkossa.
To 26.12. klo 10.30 Tapanintnessu Ylitornion kir
kossa.
Kastettu: Janessa Elle
Adeluna Ajanki. Isabella
Milena Sofia Mäki. Helmi
Edith Elisabet Huhtanen.
Haudattu: Silja Helena
Kauvosaari 92 v. Simo
Edvardt Flygare 85 v.

Pello

TORNIONLAAKSO
Tiettävästi Tornionlaakson
varhaisin harmaapäätik
ka havainto on vuodelta
1892 Ylitorniolta. Sitten
seurasi vuosikymmenten
tyhjä kausi, kunnes 1950-ia
1960-luvuilla lajisia alkoi
harvakseltaan tihkuu tietoja
Viime vuosituhannen
lopulla harmaapäätikasta
oli alueeltamme jo kymme
niä havaintoja, ja vuoden
1999 suurvuellus Ruotsista
muutti tilanteen kertahei-

tolia. Osa vaeltaneista kävi
taloksi ja alkoi pesiä Tor
nionlaaksossa.
Tällä vuosituhannella
harmaapäätikasta on tullut
niin tavallinen talvisten
ruokintapaikkojen vieras,
etteivät monet enää viitsi
ilmoittaa niitä. Olisi kui
tenkin hyvä. että kaikki talviesiintymät tulisivat julki,
niin lajin vakiintumisesta
saataisiin hyvä käsitys.
Jos harmaapäätikka on
tänä talvena käynyt ruo-

Kasteen
sunnuntai
12.1.
Pellon kirkon kastepuu on
tällä vuonna täyttynyt kas
tettujen lasten nimikkolehdistä.
Vuoden 2019 aikana
kastettujen lasten perheitä
kutsutaan kirkkoon Kas
teen sunnuntaina. Myös
kummit, isovanhemmat ja
kaikki läheiset otat lämpi
mästi tervetulleita I2.1 klo
I0 messuun!
Messun yhteydessä lapsen

oman nimikkolehden saa
hakea muistoksi kastepäivästä.
Messun jälkeen on kirkon
seurakuntasalissa kirkkomehu- ia kahvihetki.

kutupaikallasi, ilmoita asi
asta joko suoraan BirdLife
Suomen Tiira-havainlopalveluun (www.tiira.fi) tai
minulle (jorma.halonen®
pp2.inet.fi tai 0400 368 284).
Ilmoituksesta tulisi selvitä
hava in topä i vä t. hava 111 ujen
lintujen lukumäärä ja mikäli
mahdollista niiden suku
puoli.
Kuluvan syystalven ajalla
on edellä mainittuun Tii
raan ilmoitettu hurmaatikkahavaintoja kaikista alu
eemme kunnista, Pellosta
peräti kuudelta eri paikalta.
Koska osa linnuista voi olla
rengastettuja, kannattaa
sukupuolen lisäksi yrittää
katsoa, löytyykö nilkasta
rengasta.
Minä olen rengastanut
Pellossa kahdeksan har
maapäätikkaa. puolet niistä
vuonna 2012. Olisi erityi
sen mielenkiintoista kuulla,
mikäli ruokintapaikoilla
vierailee rengastettuja yksi
löitä.
Tiirassa jo olevien har
maapa ä tik ka hava intojen
perusteella näyttää siltä,
että tämä vähän käpytikkaa
suurempi, vihertävän har
mahtava tikka on viettänyt
joulua Tornionlaaksossa

Su 22.12. klo 10 messu
Pellon kirkossa, kirkkokah
vit srk-salissa messun jäl
keen. klo 15 Diakonian jou
luateria Pellon srk-kodilla
Ti 24.12. klo 13.30
Musiikkia sydämellä joulun,
i joulumusiikkia saapuessa
monella eri ruokintapaikalla perheiden joulukirkkoon
Pellossa, solistit, klo 14 per
viime vuosien mittaan.
Jorma V. A. Halonen
heiden joulukirkko Pellon
kirkossa, klo 16 joulukirkko
Turtolan kirkossa, saarna
Kalervo Aska.
Rakas puolisoni,
Ke 25.12. klo 8 jouluisämme.
. aamun messu Pellon kir
----------- pappamme.
kossa. toimittaa Tuomo
veljemme
Korteniemi, avustaa kirkkoj kuoro.
To 26.12 klo 11 kauneim

Matti
Kaarlo
Juhani
BUSKA

* 27 04 1951 Pello
t I8 II 2019 Turtola

Aamunkoitosta iltaruskoon
kulkija elämän taivaltaa
määränpäähänsä
saapuessaan uneen
rauhaisaan
vaipua suu
Rakkaudella kiittäen
ia muistaen
Hilkka

Mikko, Tanja, Roosa
ja Iina
Paavo ja Laura
Lauri
siskot perheineen
sukulaiset ja ystävät
Siunaus toimitettu
läheisten ja ystävien
lastia ollessa
Lämmin kiitos osanotosta

£

mat joululaulut - Tapanin
päivän laavumessu. Ritavalkean rinteen viereinen laavu.
Rovaniemen! ie 56.
Pe 29.12. klo 10 messu
Pellon kirkossa, kirkkokah
vit srk-salissa messun jäl
keen.
Ke 1.1. uudenvuodenpäi
vänä klo 12 messu Turtolan
kirkossa.
Kirkkoherranvirasto on sul
jettu 2.1.12.2019-01.01.2021)

Kolari
Pe 20.12. klo 18 kauneim
mat joululaulut Taapajärvellä Härkärovan pirtissä.
Su 22.12. klo II messu
Sieppijärven kirkossa, klo
18 ja klo 20 kauneimmat
joululaulut Pyhän Laurin
kappelissa.
Ma 23.12 klo 16 lasten
kauneimmat joululaulut ja
klo 18 kauneimmat joulu
laulut Pyhän Laurin kappe
lissa.
Kuollut Eini Kyllikki
Pudas e Kivijärvi 91 v.,
Helmi Sylvia Rundgren 87
v.. Marja-Leena Holopainen
e Selin 74 v.
Kastettu: Isiä Aurora
Helena Nyman. Saimi
Selina Kaulanen

Helluntaiseurakunnat
Ylitornio
Su 22.12. klo 13 yhteinen
jouluateria. Lauletaan jou
lulauluja. Dickno ja Mirja
yrn.
Seuraava tilaisuus su
29.12. klo 13.
Pello
To 19.12 klo 18 sanan ja
rukouksen ilta. Ilpo Taika.
Su 22.12. ei ole tilaisuutta
Ma 23.12. klo 14 ruokajakelu (huom viikonpäivä).
To 26.12. klo 16 tapanin
päivän tilaisuus. Miika Ala
talo ym..
Su 29 12. klo 16 Hyvän
Sanoman tilaisuus. Ilpo ia
Iiris Taika
To 2.1. klo 18 Sanan
ia rukouksen ilta. Pertti
I larila.

Rakkaamme

Simo Edvard
FLYGARE
* 24.08 1934 Juoksenki
t 22 11 2019 OYS

Kaipauksella muistaen
Laila
Jorma ja Eliisa
Sofia ja Ti
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät
/;/ polulla armasta asln/aa vain kaipaus koJis.su asustaa
I Hu aina mukana elämässämme,
nyt aarteena sydämissämme
Siunaus on toimitettu Ylitornion kirkossa omaisten ja
läheisten läsnä ollessa Lämmin kiitos osanotosta

