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Meän kirkko – Pellon
seurakunta tiedottaa
Torstai 23.4.2020
Kotiseurakunta
kutsuu
Sunnuntaina 10.5. klo 10
jumalanpalvelus Pellon
kirkossa, livelähetys.

Sunnuntain Jumalanpalvelukset järjestetään sanajumalanpalveluksena, joka ei
ole yleisötilaisuus. Sen jälkeen kirkon ovet ovat auki
klo 13 saakka, yksityistä
hiljentymistä ja rukousta
varten. Paikalla on seurakunnan työntekijä.
Sunnuntaina 26.4. klo 10
perhejumalanpalvelus
Pellon kirkossa, livelähetys.
Sunnuntaina 3.5. klo 10
jumalanpalvelus Tuomasmessun tapaan Pellon
kirkossa, livelähetys.

Sunnuntaina 17.5. klo
11 Kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus Turtolan kirkossa,
livelähetys. Seppeleenlasku sankarivainajien
h a u t a mu i s t o m e rk i l l e.
Kirkon ovet auki klo 12 –
14 yksityistä hiljentymistä
varten.
Torstaina 21.5. klo 10
Helatorstain jumalanpalvelus Pellon kirkossa,
livelähetys.
24.5 ja 31.5. jumalanpalveluksia varten odotetaan vielä koronatilanteen mukaan päivitettyjä
ohjeita.
Viikkohartauksien ja
jumalanpalvelusten livelähetykset Facebook-sivulla
– katsottavissa viikon
ajan.

Diakoniaa
korona-aikaan
”Diakonia on auttamista.” Näin yksinkertaisen selvästi
kirkon selkokielisillä sivuilla määritellään, mitä on diakoniatyö. Tässä työssä tärkeää on ihmisten kohtaaminen ja
kuunteleminen. Tämä tehtävä kuuluu meille kaikille, eikä
sitä tänäkään aikana ole peruttu.
Kuten moni muukin asia, myös seurakunnan diakoniatyö
on muuttanut muotoaan tänä poikkeusaikana. Kaikkien
ja etenkin riskiryhmien suojelemiseksi emme kokoonnu
emmekä kohtaa kasvotusten, mutta onneksi kohtaamiset
puhelimitse ja sähköpostilla ovat mahdollisia. Seurakunnan
työntekijät ovat työssä ja meihin voi olla yhteydessä. Voit
ottaa yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla, kun kaipaat
puhekumppania tai kuuntelevaa korvaa. Diakoniatyön
kautta voidaan antaa myös pienimuotoista taloudellista
apua.
Jumalanpalvelusten lisäksi netissä voi osallistua myös
seurakunnan hartauksiin. Tästä viikosta alkaen keskiviikkoisin tulee noin 15 minuutin hartaus, jossa lauletaan virsiä,
kuullaan viikon raamatunteksti ja rukoillaan. Perjantaisin
tehdään lyhyempi hetkihartaus, jossa on sanaa, rukousta ja
musiikkia. Näihin pääset osallistumaan Pellon seurakunnan Facebook-ryhmässä, jonne on linkki seurakunnan nettisivuilla www.pellonseurakunta.fi. Katsomiseen ei tarvitse
olla Facebookin käyttäjä ja ne ovat katsottavissa pidemmän
aikaa.
Yhteisvastuukeräys ei ole nyt mahdollinen perinteisillä
tavoilla, mutta keräykseen voi osallistua edelleen. Lahjoitustavoista on tietoa tällä sivulla erillisessä laatikossa. Toukokuussa on myös mahdollisuus olla mukana Kukanpäivän
iltamusiikissa Pellon kirkosta YV-keräyksen hyväksi, tämä
tilaisuus on katsottavissa livelähetyksenä keskiviikkona
13.5. klo 18. Tervetuloa!

VAPPUMUNKIT LÄHETYSTYÖLLE
Tilaa munkkeja lähetystyön hyväksi, toimitus
vappuaattona.
Hinnat: 10 kpl/12 e, 5 kpl/6 e
Kirkonkylän alueelle pyydettäessä
kotiinkuljetus, muuten haku
Seurikselta to 30.4 klo 13-15.
Tilaukset ennakkoon
kirkkoherranvirastoon ti 28.–ke 29.4.
klo 10–14, puhelinnumeroon 040 839 9771.
Kaikki munkit laktoosittomia.

Toukokuun toimintaa
Yhteisvastuu
Ke 13.5. klo 18 Kukan
päivän iltamusiikki Pellon
kirkossa, yhteisvastuun
hyväksi.
Yhteisvastuulistakeräys
listat voi palauttaa kirkkoherranvirastolle, sopikaa
puhelimitse aika palautukselle.

koherranvirastossa, jolloin
saat ajankohtaista tietoa
kotiin. Lisätietoja Pellon
kirkkoherranvirastosta.

tyistä ehtoollista jaettaessa
käytetään suojaimia ja noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Kotikäyntityö
Seurakunnan työntekijät
eivät toistaiseksi voi vierailla
riskiryhmään kuuluvien
seurakuntalaisten luona.

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 kirk-

Yksityinen ehtoollinen
Poikkeusolojen vierailukiellosta huolimatta yksityisen ehtoollisen antaminen
on mahdollista. Jos joku on
vakavasti sairas tai muuten
painavasta syystä haluaa
ehtoollista, seurakunnasta
se pyydettäessä toimitetaan.
Ehtoollisen antamisesta
sovitaan terveydenhuollon tai sairaanhoidon henkilökunnan kanssa. Yksi-

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.

Kasvatustyö
Pellon
seurakunnassa
Alakouluikäiset
Vaikka kokoava viikkotoiminta on
tauolla, niin pidetään yhteyttä.
Mietitkö elämää, kavereita, koti -ja
kouluasioita? Voit soittaa Aunelle,
tavoitat minut parhaiten ma – to klo
14 – 16 välisenä aikana. Voit olla
tarvittaessa yhteydessä myös muina
aikoina tai jättää yhteydenottopyyntösi WhatsAppissa tai tekstiviestillä. Soitan sinulle takaisin, kirjoitan
tai lähetän ääniviestiä, ihan miten
sovitaan.
Vinkit mitä voit tehdä kotona:
Välkkärivinkki-home/facebook (näet
videot)
Leikkipankki.fi
Satutuokio.fi
Iltasatu.org

Lastenkirkko.fi/seurakunnille
Päkän päivä -sovellus
Pellonseurakunta.facebook.com
(tästä näet jumalanpalveluksen
livelähetykset)

Varhaiskasvatus
Aune soittaa lapsiperheisiin, joissa
on alle kouluikäisiä lapsia ja kyselee
kuulumisia ja kertoo, millaista tukea
seurakunta voi tarjota.
Tässä hyviä linkkejä:
ltasatu.org
Satutuokio.fi
Lastenkirkko.fi/seurakunnille
Päkän päivä -sovellus
Pellonseurakunta.facebook.com
(tästä näet jumalanpalveluksen
livelähetykset)

Musiikkityön kevättä
Kuorojen ja musiikkiryhmien toimintakausi tavanomaisin
harjoituksin on toistaiseksi tauolla ja toimimme lähinnä
etäyhteyksin.
Kirkkokuorossa harjoittelemme uutta ohjelmistoa
syksylle etäyhteydellä.
Tuomas-laulajat ryhmä valmistelee toukokuun Tuomaskirkkoa.
Nuorten Aikuisten lauluyhtye harjoittelee etäyhteyksin.
Lapsikuorossa jatkamme pronssisen virsimerkin suoritusta. Saat sähköpostin, jossa on linkit kymmeneen virteen. Harjoiteltuasi virret, voit lähettää kanttorille yhden
säkeistön laulettuna esimerkiksi ääniviestinä. Virsimerkin
voivat suorittaa myös muut lapset, vaikkei olisikaan lapsikuorossa.
Kanttorin musiikkivierailut päiväkotiin ja ryhmikseen
toteutetaan etäyhteydellä. Muskari kirkolla 14.5. klo 10,
livelähetyksenä.
Jumalanpalvelukseen voit tulla avustamaan musiikilla,
ellet kuulu riskiryhmään ja et ole flunssaoireinen. Lisätiedot
kanttori Hanna-Maria Koivumaa, puh. 040 832 6220.

YHTEISVASTUUASIAA
Keräykseen voi edelleen osallistua
maksamalla YV-tileille (Pellon seurakunnan viitenumero on 303464):
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28

Yhteystiedot
Vt. kirkkoherra Riittaleena Tuomi 040 839 9772
Kausiteologi Ulla Rissanen 040 839 9775
Diakonissa Riikka Gammelin 040 562 8321
Kanttori Hanna-Maria

Koivumaa 040 832 6220
Lastenja
nuorisonohjaaja Aune Tuoma
040 839 9780
Siivooja-suntio Taina
Laitamaa 040 839 9787
Seurakuntamestari Jari
Konttaniemi 040 861 2753

Kirkkoherranvirasto
on kiinni 13.5.2020 asti
Toivomme, että asiointi
hoidetaan ensisijaisesti
puhelimitse tai sähköpostilla. Henkilökohtainen
palvelu virastossa voidaan
sopia puhelimitse.
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040-8399771
Sähköposti: pello@evl.fi
www.pellonseurakunta.fi

Nuorten toiminta
Nuorten Nurkka etäyhteyden
kautta torstaisin klo 18-19. (Emme
kokoonnu 30.4. ja 21.5.) Tarvitset
koneen/tabletin/puhelimen osallistuaksesi. Luvassa mukavaa
yhdessäoloa! Tule jakamaan arkea
kanssamme tai kerro meille mitä
sinulle tänään kuuluu?
Muina aikoina voit aina olla yhteydessä meihin WhatsAppin kautta.
Hangouts meet (linkin saat meiltä)
Pellonseurakunta.fi - nuorille
Pellonseurakunta.facebook.com

Isoskoulutus
Järjestetään toukokuussa etätehtävien -ja yhteyksien kautta.
Taivaan Isän siunausta, terveyttä ja
lämpöä jokaiseen kotiin!
Aune Tuoma
lasten-ja nuorisonohjaaja
040 8399780

Rippikoulusta on tänäkin
vuonna hyviä uutisia:
Rippikoulu järjestetään Pellon seurakunnassa niin, että
jokainen halukas rippikoululainen saa ainutlaatuisen
riparikokemuksen ja konfirmaation kautta muun muassa
oikeuden tärkeään kummin tehtävään. Tämän hetkisen
tiedon mukaan ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, voidaanko
rippikoululeiri ja sitä seuraava konfirmaatiojuhla järjestää
kesäkuussa suunniteltuun aikaan (leiri 8.–14.6 ja konfirmaatio 28.6), vai joudummeko etsimään uuden ajankohdan.
Mikäli joudumme muuttamaan aikataulua, ripari voitaisiin
mahdollisesti pitää joko loppukesästä ennen koulujen alkua
tai syyslomalla. Tästä tiedotamme rippikoululaisten perheitä, heti kun meillä on lisää tietoa.
Rippikoululaisten etäopetus jatkuu kevään aikana verkon
välityksellä pidettävillä etäopetuspäivillä. Meitä kaikkia ihmetyttävän tilanteen keskellä tuntuu mukavalta, että
myös riparin tiimoin saamme kuitenkin ”kokoontua” etänä
yhteen pohtimaan kristittynä elämistä 2020-luvulla, kaikenlaisten elämän tilanteiden keskellä. Laitetaan yhdessä kädet
ristiin tämänkin asian puolesta!
Kaikissa mieltäsi askarruttavissa ripariasioissa voit olla
yhteydessä Ullaan ja Auneen.

Pellon seurakunnan Yhteisvastuun
Mobilepayn numero on 31461.
Myös seurakunnan nettisivuilta (pellonseurakunta.fi) löytyy suora lahjoituslinkki.
Kiitos kaikille jo tähän mennessä
lahjoittaneille, kerääjille ja talkoilijoille!

