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Meän kirkko – Pellon
seurakunta tiedottaa
Torstai 27.8.2020
Syyskuun toimintaa

Kotiseurakunta
kutsuu
Sunnuntaina 13.9.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.
Sunnuntaina 20.9.
klo 10 messu Turtolan
kirkossa.
Sunnuntaina 30.8.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.
Sunnuntaina 6.9.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.

Sunnuntaina 27.9.
klo 10 messu Pellon
kirkossa, messun jälkeen
kirkkoherra Aino Pieskän muistoseurat kirkolla.

Maanantaina 7.9.
klo 19 konsertti, Sellon
ja laulun ilta, Seeli Toivio,
sello ja mezzosopraano,
Hanna-Maria Koivumaa, urut ja piano.

Jumalanpalvelukset
striimataan. Ne ovat
katsottavissa noin vuorokauden ajan. Linkki
kotisivulta, www.pellonseurakunta.fi.

VAPAAEHTOISTEN KIRKKOPYHÄ
SUNNUNTAINA 13.9.2020
- Messu Pellon kirkossa klo 10
- Keittolounas, laulua ja kuulumisten vaihtoa seuriksella.
Ruokailun takia ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 8.9.
kirkkoherran virastoon, puh. 040 839 9771
Lämpimästi tervetuloa kaikki seurakuntamme eri tehtävissä
palvelevat, olipa tehtäväsi mikä tahansa!

ROVASTIKUNNAN NÄKÖVAMMAISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ TIISTAINA 15.9.
TURTOLAN SEURAKUNTAKODILLA
- lounas klo 11
- ohjelmaa ja päiväkahvit
- viikkomessu Turtolan kirkossa klo 14.15
Päivässä vieraana Sanna Piuva Näkövammaisten liitosta.
Päivän hinta 10 €.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.9. Riikalle,
puh. 040 5628321

Lämpimästi tervetuloa!

KEMISTÄ STRIIMATTAVIEN

”SAMAN VEDEN ÄÄRELLÄ” –
LÄHETYSJUHLIEN ETÄKATSOMO

Tervetuloa mukaan lähetysjuhla-tunnelmiin yhteiseen
etäkatsomoon lauantaina 5.9.2020.
Kuivin suin ei tarvitse olla, sillä lähetyskahvila palvelee koko
päivän ajan, tarjolla monenlaista hyvää.
Tarjolla mm. samana aamuna paistetut karjalan piirakat,
lähetyksen hyväksi tietenkin : )
Voit tulla mukaan koko päiväksi tai valitsemaasi osioon:
10.30 Lähetyskahvio aukeaa
11–12 Sama meri, sama koti -tuokio
12–13.30 Päiväjuhla
13.30–14 Raamattutunti
14.30–15.30 Kanavat
Voit tutustua tarkemmin ohjelmaan täällä:
https://www.keminseurakunta.fi/samanvedenaarella/ohjelma
Kaikkien päivään osallistuneiden kesken arvotaan kaksi
lähetysarpa-voittoa.

TERVETULOA!
PELLON SEURAKUNTA

Seurakunnan syyskausi
käynnistyy
Kulunut kesä oli omalla
tavallaan kuin keidas kaiken
sen pysähtyneisyyden ja
pelon varjon jälkeen, joka
alkuvuoden ajan haastoi ja
hämmensi meidän tavallista,

hyvää arjen elämää.
Vaikka alkavan syksyn
vaiheisiin liittyy monenlaisia
– isoja ja pieniä – kysymysmerkkejä, niin seurakunnassakin kokoava toiminta

Varhaisnuorten kerhot
Ti klo 15.30–17 Tyttöjen
ja poikien kokkikerho 0–6
lk, Turtolan seurakuntakodilla. Ke klo 16–17.30 Tyttöjen ja poikien kokkikerho
0-6 lk, Pellon seurakuntakodin rivitalon A-rapussa.
To klo 16.30–17.30 Leiki- ja
liikukerho 5–10-vuotiaille
Ponnen Urheilutalolla. Lisätietoja Aune Tuoma.
Nuoret
To 27.8., 3.9., 10.9. 17.9.
ja 24.9. klo 18–20 Nuorten
Nurkka Pellon seurakuntakodin rivitalon puolella.
Lisätietoja Ulla Rissanen.
Partio
Pe 4.9. klo 18 Partiokauden avaus Pellon seurakuntakodin pihalla. Lisätietoja
lippukunnanjohtaja Emmaleena Havela 040 820 7126.
Musiikki
Ma 7.9. klo 19 Sellon ja
laulun ilta Pellon kirkossa,
Seeli Toivio, sello ja mezzosopraano, Hanna-Maria
Koivumaa, katso oheinen
mainos.
Ke 9.9. klo 10 kaikenikäisten elämänkaari-muskari
Pyrevä-puistossa, toteutus
yhteistyössä Tenavatupalaisten kanssa, Facebook-striimaus myös.
To 10.9. klo 18 Lauluilta
Salmilompolossa.
Kirkkokuoron järjestämä
virkistysilta laulun, kahvittelun ja arpajaisten merkeissä
Salmilompolossa. Voimak-

kaan sateen sattuessa tilaisuus järjestetään viikkoa
myöhemmin (ks. Pellon srk.n
kotisivut ja Facebook).
Kuorojen toiminta jatkuu
kokoontumisissa väljyys ja
hygienia huomioiden. Tervetuloa kuoroon!
Ke klo 12.35–13.15 Lapsikuoro Pellon alakoululla, to
klo 17–18.30 Kirkkokuoro
Pellon seurakuntakodilla.
Projektiryhmät harjoittelevat periodeittain erikseen
sovittavina aikoina:
Nuorten Aikuisten lauluyhtye, Tuomas-laulajat,
Nuorten musiikkiryhmä,
sekä soitinryhmä Tiimi.
Lisätiedot
kanttori
Hanna-Maria Koivumaa,
040 832 6220.
Hartaudet
To 3.9. klo 17 kierros ja
hartaushetki Pellon hautausmaalla, hautausmaa vihittiin käyttöön 60 v. sitten,
3.9.1960, opastus ja hartaus
Paavo Korteniemi.
Palvelukotien hartaudet ke
9.9., ehtoollinen, ke 23.9. klo
14 Kamari, klo 15 Kotitie,
klo 16 Kielas.
Ke 16.9. klo 12 toimintakeskus.
Su 20.9. klo 12 hartaus
terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Diakonia
Su 13.9. klo 10 Vapaaehtoisten kirkkopyhä Pellossa,
katso oheinen ilmoitus.
Ti 15.9. klo 11–15 Rovastikunnan näkövammaisten

virkistyspäivä Turtolan seurakuntakodilla, katso oheinen ilmoitus.
Ke 23.9. klo 13 Päiväkahvit kirkolla, aluksi lyhyt
hartaus kirkossa sitten kahvitarjoilu ja yhdessä oloa
seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen kahvimaksu nimikkokohteelle Tansaniassa.
Lähetys
La 5.9. klo 10.30–15.30
Kemistä
striimattavien
”Saman Veden äärellä”
-lähetysjuhlien etäkatsomo
Pellon seurakuntakodilla,
katso oheinen ilmoitus.
Ti 8.9 ja 22.9. klo 18 Silmukka–käsityöpiiri Pellon
seurakuntakodilla, tehdään
yhdessä käsitöitä lähetystyön ja diakonian hyväksi,
poristaan ja juodaan iltakahvit/teet. Tervetuloa mukaan
tekemään yhdessä!
Raamattupiirit
Ke 2.9., 16.9. ja 30.9.
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. Lähetystukirenkaaseen voi liittyä
kirkkoherranvirastossa, jolloin saat ajankohtaista tietoa
kotiin. Lisätietoja Pellon
kirkkoherranvirastosta.
Kotikäyntityö
Seurakunnan työntekijät
eivät toistaiseksi voi vierailla
riskiryhmään kuuluvien seurakuntalaisten luona.
Surutyö
Omaisen kuoleman jälkeen otetaan yhteys kirkkoherranvirastoon, 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
Vs. seurakuntapastori Ulla
Rissanen 040 839 9775
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

Muistohetki Pellon hautausmaalla
Keskisessä Tornionlaaksossa
on vietetty koronavuonna
kirkollisia juhlia. Turtolassa
vanhan kirkon 200-vuotisjuhla ehdittiin järjestää
ennen rajoituksia.
Elokuussa 1953 piispa
Väinö Malmivaara ilmaisi
ilonsa Lapin sodan tuhojen
jälkeen nousseista kirkoista.
Mielessäni kaikuu äänenpainon korostus ”Pellokin on
saanut temppelinsä”. Hannunjuntin törmän jälkeen
pyhäkön paikaksi tuli Kivimäki.
Turtolan kappelin muodostumisen jälkeen hautausmatkat lyhenivät. Vainajia ei
enää viety Matarenkiin, vaan
kirkon itäpuolelle perustettuun hautausmaahan. Myöhemmin kunnostettiin Piip-

polan maalle käytössä oleva
leposija. Sankarivainajilla on
kunniapaikka kirkon edustalla.
Piispa O. K. Heliövaara
totesi heleällä äänellään
Eemeli Salmen virkaanasettamisen yhteydessä, että
Pello tarvitsee myös ”Jumalan puutarhan”. Sitä oli
suunniteltu eri puolille kirkonkylää. Paikan sijainnin
ratkaisi Erkki Albert Ylipuranen, Purasen Alperttina
tunnettu kansan mies.
Hänen lahjakirjansa sisälsi
laajahkon alueen kirkon
lähettyviltä. Maa oli muokattava ja kiviaita rakennettava. Työssä oli mukana
talkoolaisia, niin kuin oli
aikanaan Turtolassa. Viimeinen talkoopuristus tapahtui

kymmenen vuotta sitten kiviaidan siirtämisessä.
Piispa Heliövaara pääsi
vihkimään hautausmaan
3.9.1960. Itse olin kokenut
omakseni keväällä pappiskutsumuksen. Pääsin tulemaan Torniosta juhlaan,
kun presidentti Urho Kekkosen juhlapäivän kunniaksi
oppilaille annettiin vapaapäivä. Silloin en arvannut,
että saan välittää tuhansille
toivon ja ylösnousemuksen
sanomaa.
Maa-alueen lahjoittaja
Alpertin aika täyttyi samana
syksynä. Hän lepää Turtolassa perhehaudassa. Siunauspuheessa rovasti Salmi
toisti vainajan sanoja kuolinvuoteella: ”En tehnyt
hyvää autuutta ansaitakseni.

Autuus on Herran Jeesuksen
armohelmi.”
Sielunpaimen
päätti
puheensa: ”Lepää rauhassa.
Sinussa katkeavat historian
näkymättömät langat täällä
alhaalla, mutta ne yhtyvät
ylhäällä uskossa nukkuneissa.”
Ensimmäinen hautaus
tapahtui uudenvuodenpäivänä 1.1.1961. Heikki
Tuomaan hautakumpu on
”paraatipaikalla” esimerkillisellä tavalla välittänyt
viestin poisnukkuneiden
muistamisesta ja kunnioituksesta.
Torstaina 3.9. kello 17–18
muistamme kaikkia Heikinkankaan puutarhaan siunattuja.

käynnistyy lähes normaalin
syyskauden tapaan, kuten
oheinen syyskuun toimintakalenteri näyttää.
Viikkotoiminnan keskeyttäminen tai jonkin tilaisuuden peruuntuminen saattaa
kuitenkin tulla kyseeseen,
jos suositukset muuttuvat
tai turvallisuuden takaaminen niin vaatii.
Kirkoissa ja muissa seu-

rakunnan toimitiloissa noudatetaan edelleen 1-2 metrin
turvavälejä. Niissä toivotaan
kaikkien noudattavan hyvää
käsihygieniaa. Lievissäkin
flunssan oireissa on suositeltavaa pysytellä kotona ja
toimia etäyhteyksin.
Toistaiseksi pyhäpäivinä järjestetään pääsääntöisesti vain yksi jumalanpalvelus, ehtoollismessu,

jonka alkamisaika on klo 10.
Maakirkkoja, seurakuntailtoja ym. ympäristökylien tilaisuuksia voidaan
järjestää. Jos toivot omalle
kylälle tällaista tilaisuutta ja
tiedät sopivan paikan (jossa
voidaan kokoontua väljästi),
niin hoksauta meitä seurakunnan työntekijöitä!
Jumalanpalvelusten livelähetyksiä jatketaan edel-

leen. Syksyn aikana avataan
Pellon seurakunnan Facebook-sivu, jonka on tarkoitus olla hieman virallisempi
tiedotuskanava nykyisen
Facebook-ryhmän rinnalla.
Ohjeita ja tarvittavia linkkejä julkaistaan, ajallaan.
Onneksi yhteydenpitoon
on monia mahdollisuuksia –
hyvän Jumalan suojassa!

Paavo Korteniemi

