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Kesäkuun toimintaa

Kotikirkko kutsuu
Sunnuntaina 4.6.
Klo 10 messu Pellon kirkossa, Olavi Palovaara, klo 12
messu Turtolan kirkossa, Olavi Palovaara.
Sunnuntaina 11.6.
Klo 10 messu Pellon kirkossa, kirkkokahvit.
Sunnuntaina 18.6.
Klo 10 messu Pellon kirkossa.
Lauantaina 24.6.
Klo 12 messu Turtolan kirkossa, klo 18 Kansanlaulukirkko Pyrevä puistossa.
Sunnuntaina 25.6.
Klo 10 konfirmaatiomessu Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 2.7.
Klo 10 messu Pellon kirkossa, klo 12 messu Turtolan kirkossa.

Tutustu seurakunnan uusiin kotisivuihin!

www.pellonseurakunta.fi
• hiljenny hartauteen
• osallistu tv-jumalanpalveluksiin
• tutki uskoa
• liity Facebook-ryhmään
• tarkista tilaisuuksien ajat ja paikat
jne…

Lasten ja
varhaisnuorten kesä
Kerhoviikko 4.–7.-vuotiaille Pellon srk:lla klo 11–14.
12.6. Keppihevoskerho,
ota kotoa oma keppihevonen
mukaan, maksuton, omat
eväät.
13.6. Liikuntakerho, maksuton, omat eväät.
14.–15.6. Yökylässä Aunen
kerhossa (ke klo 17-to klo
10), maksuton, omat eväät.
Perheiden ulkoilutapahtuma
17.6. Pello, Valkeajärvi klo
12–15. Ohjelmassa: kalastamista, leikkimistä, syömistä,
uimista sekä yhdessäoloa sekä
paljon muuta mukavaa.
Kerhopäivät 1.–6.-lk:lle
Pellon srk:lla klo 15–17
12.6. Keppihevoskerho,
ota kotoa oma keppihevonen
mukaan, maksuton, omat
eväät.
13.6. Nikkarointikerho,
maksuton, omat eväät.
Kokkis-yökerhot
Lankojärven koululla
15.–16.6. 0.–6.-lk tytöt
ja pojat. Alkaa to klo 15 ja
loppuu pe klo 11, maksuton.
Turtolan srk:lla
26.–27.6. 0.–6.-lk tytöt
ja pojat. Alkaa ma klo 15 ja
loppuu ti klo 11, maksuton.
Pellon srk:lla
27.–28.6. 4.–7.-lk tytöt
ja pojat. Alkaa ti klo 15 ja
loppuu ke klo 11, maksuton.
28.–29.6. 0.–3.-lk tytöt

ja pojat. Alkaa ke klo 15 ja
loppuu to klo 11, maksuton.
Varkkaleirit
10.–12.7. 4.–7.-lk Loma
Vietonen, 20 €, sisarale -50
%.
12.–14.7. 0.–3.-lk Loma
Vietonen, 20 €, sisarale -50
%.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Aune Tuomalle, puh.
0408399780 tai Pellon seurakunnan kotisivujen kautta.
Partio
Partio on kesätauolla. Lisätietoja lippukunnanjohtaja
Katja Lohinivalta puh. 040
7606408.
Rippikoulu
Rippikoulun kesäleiri 14.21.6. Palojärven lomakeskuksessa, konfirmaatio su 25.6.
klo 10 Pellon kirkossa. Lisätietoja Riittaleena Tuomi ja
Atte Tolonen.
Musiikki
Ma 19.6. klo 19 kitarakonsertti, kitaristi Ilkka Turta
Pellon kirkossa.
La 24.6. klo 18 Kansanlaulukirkko Pyrevä-puistossa.
Lähetys
Ti 20.6. klo 17.30 naisten
ulkoiluilta Eeron polulla,
yhteislähtö Pellon seurakuntakodilta.

Hartaudet
Ke 14.6. palvelukotien hartaudet klo 14 Kamari, klo 15
Kotitie, klo 16 Kyllinkeidas,
seurakunnan työntekijä.
Luontoilta
Su 11.6. klo 17 ”Ilta Nuotiolla” kesäisen luonnon helmassa. Kohtaamispaikkana
on Onnellisten saari.
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. 040-8399771,
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 (5.6.
alk.).
Diakonissa Riikka Gammelin 040 562 8321.
Vs. kanttori Marianne Ylitalo 040 832 6220.
Nuorisotyönohjaaja (50%)
Satu Nahkola 040 574 9751.
Lastenohjaaja-suntio Aune
Tuoma 040 839 9780.
Siivooja-suntio Taina Laitamaa 040 839 9787.
Seurakuntamestari Jari
Konttaniemi 040 861 2753.
Talouspäällikkö Annikki
Lantto 040 750 1546.
Kirkkoherranvirasto
Aukioloaika ti-to klo 10-14
Lapintie 3, 95700 Pello.
Puh: 040 8399771,
Fax: 016 513824.
Sähköposti: pello@evl.fi
www.pellonseurakunta.fi

Kuolema on lopullista, mutta elämä jatkuu
On totta, etten usein
ajattele sinua
tai niitä aikoja, jolloin
olimme yhtä
Sami Buisson-Daniel, 76
vuotta, on ollut leskenä jo kolmekymmentä vuotta. Kutakuinkin yhtä pitkän ajan kuin
hän oli naimisissa miehensä
Bobby D:n kanssa. Tänään,
toukokuisena maanantaina,
kotonaan Philadelphian Overbrook Avenuella, hän muistelee kanssani menneitä. Sain
luettavakseni runon, jonka hän
kirjoitti uudenvuoden ensimmäisenä päivänä vuonna 2005
Bamakossa, Malissa, LänsiAfrikassa. Silloin Bobby D:n
kuolemasta oli kulunut kaksikymmentäyksi vuotta.
Muistoni sinusta pyörteilevät jossain mieleni sopukoissa, ajattelen sinua, ja
toista aikaa, toista minua,
kuitenkin samaa.
− Bobby D kuoli yllättäen,
vain 54 vuoden ikäisenä,
täällä kotona, oman sänkynsä
viereen. Hänellä todettiin
olleen valtimonpullistuma
aivoissa. Mitään ei ollut tehtävissä, Sami kertoo.
– Tottakai sydämeni särkyi,
mutta eihän meillä ollut

Sami neuloo myssyjä
aikansa kuluksi
televisiota katsellessaan.
Aina kun on kertynyt
isompi erä, hän postittaa myssyt jollekin
hyväntekeväisyysjärjestölle jaettavaksi
tarvitsijoille.

muuta mahdollisuutta kuin
löytää oma tapamme jatkaa
elämää. Aluksi oli todella vaikeaa taloudellisesti. Käytettävissä oli enää minun palkkani, eikä meillä ollut Bobby
D:n kuollessa voimassaolevaa
henkivakuutusta. Otin kiinnelainen taloa vastaan. Tämä
koti, joka on ollut mieheni
suvun hallussa rakentamisestaan saakka (vuodesta 1894),
on ollut turva ja tukikohta.
Koska talo on suuri, aloin
ottaa vuokralaisia osaan huoneista.
− Meillä on aina ollut vahva
perheyhteys, ja perhe oli suuri
Bobby D:n kuollessa. Meillä
on kaksi omaa lasta, vuonna
1957 syntynyt Jack ja vuonna
1967 syntynyt Aletha. Perheeseeni kuuluu myös viisi

sijaislasta, jotka jotenkin vain
löysivät tiensä tänne meidän
kotiimme. Ensimmäisenä
tuli Maryam, Iranista. Kay,
Laosista, oli kolmetoistavuotias liittyessään perheeseen.
Sitten tuli Phariba, ja Phil ja
Dao. Phil on Vietnamista ja
Dao Laosista. Kaikki sijaislapset olivat nuoria, teiniikäisiä, tähän kotiin tullessaan. Tänä päivänä minulla on
yksitoista lapsenlasta ja kaksi
lapsenlapsenlasta.
− Sopeutumista helpotti se,
että olin aina käynyt työssä ja
ollut aktiivinen niin yhteiskunnallisesti kuin omassa
yhteisössämme täällä. Huumorintaju ja kyky nauraa on
auttanut, kun elämä on näyttänyt ikäviä ja hulluja puoliaan.
Olin vielä nuori, 45-vuotias,

kun Bobby D. kuoli. Tajusin hyvin pian, että minun
on pidettävä huoli itsestäni,
että selviän ja jaksan. Sanoin
lapsille, että isänne kuoli, en
minä, ja elämä jatkui. Sain
voimia ystävistä, kirjoitin
runoja, vaikeuksista selvittiin
luovalla otteella ja yhdessä.

vierailuni emäntää, Samia,
olinhan jo lyhyen vierailuni
aikana ehtinyt kuulla paljon
Samin elämästä ja saanut olla
osana tässä avarassa ja hyväksyvässä kodissa.
Läheisen menetys on tuskallista. Sami on selvinnyt omalla tavallaan, kuten
jokainen, joka on menettänyt
läheisen tai puolison. Rapakon takana Amerikassa vai

Suomessa, pienessä Pellon
kunnassa, samaa surua ja
sopeutumista. Elämä jatkuu.
Kuitenkin, kulkiessaan miestenpukimon ohitse, Sami
ajattelee, miettien, että tuo tai
tuokin paita tai solmio voisi
näyttää hyvältä Bobby D:n
päällä, niin ne ajat ovat ohitse.
Kuolema on niin lopullista.
Heidi Rannisto-Jolma

Kitaristi Ilkka Turta
Pellon kirkossa 19.6. klo 19

Aina joskus tipahtaa kyynel,
kun ajattelen sinua, Bobby D,
mutta ei kauan, sillä en halua
viipyillä surussa. Elämäni
kulkee eteenpäin.
Eikö löytynyt leskeä
lähempää, moni teistä lukijoista saattaa ajatella. Varmasti olisi löytynyt, mutta
ensimmäinen tehtäväni osana
seurakunnan tiedotustiimiä
tuli osalleni yllättäen ja matkoilla ollessani. Tuntui luontevalta haastatella Amerikan

Ohjelmistossa on J.S. Bachin Ciaccona, Ranskalaista 1900luvun musiikkia, kuubalaisen Leo Brouwerin Sonaatti ja espanjalaisen, kitaran Beethoveniksikin kutsutun, Fernando Sorin
"Mouvement de prière religieuse".
Konserteissa kuullaan sekä 1900-luvun alussa rakennettua
"romanttista" kitaraa että modernia soitinta.
Ohjelmalehti 10 euroa.

