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Lokakuun toimintaa
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.
Sunnuntaina 29.9.
klo 10 perhemessu
Pellon kirkossa, perhemessun jälkeen kirkkolounas Pellon kirkon seurakuntasalissa.
Sunnuntaina 6.10.
klo 10 sanajumalanpalvelus Pellon kirkossa,
klo 12 messu Turtolan
kirkossa.

Sunnuntaina 13.10.
klo 10 messu Pellon kirkossa,
klo 13 Konttajärven ja
Saukkoriipin maakirkko.
Sunnuntaina 20.10.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 27.10.
klo 10 messu Pellon kirkossa.

Pellon seurakunnan
SYYSLEIRI
Loma Vietosella
pe–la 25.–26.10.2019
0–6. lk:lle tytöille ja pojille
Leiri alkaa pe klo 16 ja loppuu la klo 16.
Leirillä on monenlaista yhteistä ilottelua uusien ja
vanhojen kavereiden kanssa.
Leirimaksu 15 €, sisarale 50%.
Ilmoittautumiset Aunelle viimeistään 11.10. mennessä
puh 040 8399780, käy myös WhatsApp tai aune.
tuoma@evl.fi

PÄIVÄKAHVIT KIRKOLLA
keskiviikkoisin klo 13–15

16.10.
13.11.
11.12.
Aluksi lyhyt hartaushetki kirkossa, sitten
kahvittelua ja yhdessäoloa seurakuntasalin
puolella. Vapaaehtoinen kahvimaksu nimikkokohteelle
Tansaniassa.
TERVETULOA!

Kuivuus koettelee,
vesitankit helpottavat
Kishapun alueella Tansaniassa on nyt vuoden kuivin
aika. Vanhat vesivarastot
uhkaavat tyhjentyä, eikä
uusia sateita saada vielä
moneen kuukauteen. Kishapussa kaikkien ihmisten
toive näyttää olevan sama:
olisipa vettä. Veden saantia
säännöstellään.
Vuohia ja lehmiä hoitava
neljän lapsen äiti Lucia
Josef asuu vain kymmenen
minuutin kävelymatkan
päässä kylän vesipisteeltä.
Se on hyvä paikka asua,
mutta ei auta elokuun
lopulla. Tähän aikaan vuodesta hanasta saa vettä vain
kolme kertaa viikossa.
– Viikon parhaita hetkiä
on, kun saan hakea vettä
sekä aamulla että illalla,
Josef kertoo.
Lucia Josefin kotikylä
Lwagalaro sai vesipisteet
Suomen Lähetysseuran
tuella. Vesipisteitä on juuri
rakennettu neljä lisää, joten
yhteensä niitä on nyt 19.

Kun vierailimme yhden
vastavalmistuneen hanan
luona, sen lähellä asuva
vanha herra tuli kyselemään, koska hana aukeaa.
Kuullessaan, että vettä tulee
jo ensi viikolla, mies oli silminnähden huojentunut ja
kiitteli vesikomitean sihteeriä vuolaasti. Tämäkin
hana tulee toki toimimaan
vain tarkasti määriteltyinä
aikoina.
Vettä säännöstellään
myös kouluissa. Ngofilan
kylässä koulun rehtorina
työskentelevä
Matrida
Guntwa kertoo, että pihan
vesitankkeihin kertynyttä
sadevettä täytyy nyt säästää
eikä sitä riitä kasvimaalle.
Juomavesi, ruuanlaitto ja
käsienpesu on tärkeämpää.
Ilman tankkeja tilanne olisi
huonompi, joten rehtori on
kiitollinen viime vuoden
lopulla valmistuneista säiliöistä.
– Ilman tankkia oppilaat
joutuisivat hakemaan vettä

Varhaisnuorten kerhot
Pe 11.10. klo 13 – 16 Täyskymppijuhla Pellon seurakuntakodilla, tänä vuonna
10 vuotta täyttäville, ohjelmassa keilailua Korkeakoululla, syöntiä, leikkiä,
laulua, hartautta, herkuttelua sekä sään salliessa pihaleikkejä. Ilmoittautumiset
Aunelle 3.10. mennessä.
Pe–la 25.–26.10. varhaisnuorten syysleiri 0-6 lk.
Alkaa pe klo 16 ja loppuu
la klo 16. Loma Vietosella.
Leiri maksaa 15 €, sisarale
50 %. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään
16.10. mennessä Aunelle.
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
(1.10, 8.10., 15.10, 22.10.
ja 29.10.). Teemme pieniä
puutöitä. Pikaiset ilmoittautumiset Aunelle. 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 16–16.45 Leikki- ja
liikukerho 4–8-vuotiaille
Ponnen Urheilutalolla. To
klo 16.45–17.30 Tyttöjen ja
poikien liikuntakerho 0–6 lk
Ponnen Urheilutalolla. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Aune Tuoma.
Nuoret
To klo 18–20 Nuorten
Nurkka Pellon seurakuntakodin rivitalon puolella.

Lisätietoja Aune Tuoma.
Rippikoulu
Rippikouluilmoittautuminen marraskuussa. Infokirje lähetetään kotiin marraskuun alussa. Lisätietoja
Aune Tuoma.
Isoskoulutus
La 28.9. ja 9.11. alkaen
klo 10 isoskoulutus viime
kesän rippikoulun käyneille,
joka alkaa syyspäivillä
Pellon seurakunnan rivitalon A-rapussa. Lisätiedot
Aune
Partio
Ryhmät kokoontuvat
seuraavasti: 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
joka toinen keskiviikko seurakuntakodilla, sekä projektiryhmiä erikseen sovittavina aikoina mm. Tuomaslaulajat, nuorten musiikkiryhmä ja yhteissoittoryhmä.
Lisätietoja Hanna-Maria
Koivumaa.
Maakirkko
Su 13.10. klo 13 Konttajärven ja Saukkoriipin
maakirkko Konttajärven
Nuorisoseurantalolla, Meltauksentie 83. Jos et pääse
maakirkkoon, mutta haluat
nauttia ehtoollisen kotonasi
Konttajärvellä tai Saukkoriipillä, ilmoita siitä kirkkoherranvirastoon 040 839
9771.

Hartaudet
Palvelukotien hartaudet
ke 9.10. ja 23.10. klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kielas.
Su 16.10. klo 13 terveyskeskuksen vuodeosastolla.
To 3.10. hartaus ja 31.10.
hartaus ja ehtoollinen klo
14.30 Ailakki.
To 3.10. ja ti 15.10. hartaus ja 31.10. hartaus ja
ehtoollinen klo 15 Iltarusko.
Ke 23.10. klo 12 toimintakeskus.
Diakonia
Ke 16.10. klo 13 päiväkahvit kirkolla, aluksi lyhyt
hartaus kirkossa sitten kahvitarjoilu ja yhdessä oloa
seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen kahvimaksu nimikkokohteelle Tansaniassa.
Lähetys
Ti 1.10. ja 15.10. klo
18 Silmukka -käsityöpiiri
Pellon seurakuntakodilla,
tehdään yhdessä käsitöitä
lähetystyön ja diakonian
hyväksi, poristaan ja juodaan iltakahvit/teet. Tervetuloa mukaan tekemään
yhdessä!
Raamattupiirit
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
49 991 puuta. Niistä yli
65 prosenttia on kasvanut
hyvin, vaikka sateet tulivatkin myöhässä ja lopulta liiankin suurella voimalla.
Teksti: Virve Rissanen
(kirjoittaja toimii Suomen
Lähetysseuran aluetiedottajana Tansaniassa. Hän vieraili Kishapussa elokuussa.)

Rehtori Matrida Guntwa (oik.) ja matematiikanopettaja
Habibu Nyoni kertovat koulun arjen helpottuneen vesitankin
ansiosta. Kuva Virve Rissanen
kukin vuorollaan joesta,
joka on viiden kilometrin päässä. Lisäksi koulu
joutuisi ostamaan vettä,
Guntwa kertoo.
Akasiat ovat kasvaneet
hyvin
Kishapun metsitysprojektissa kuivuutta kestävät
akasiapuut ovat kasvaneet

lupaavasti. Taimitarhassa
odotti uusi erä mustaan
paperiin käärittyä multaa,
johon kylvetään siemenet
elokuun lopussa. Maahan
taimet istutetaan marraskuussa 15 vapaaehtoisen
voimin.
Viime vuonna metsitysalueelle istutettiin yhteensä

kotiin. Lisätietoja Pellon
kirkkoherranvirastosta 040
839 9771.
Kotikäyntityö
Seurakunnan työntekijät
pyrkivät vierailemaan seurakuntalaisten luona näiden
täyttäessä 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
Vs. kirkkoherra Jouni
Parviainen, 6.10. saakka 040
595 1488.
Vs. seurakuntapastori
Marja-Liisa Hautamäki 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.
Kirkkoherranvirasto
Aukioloaika ti–to klo 10–14
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
Sähköposti: pello@evl.fi
www.pellonseurakunta.fi

Suomen Lähetysseuran
ilmasto- ja ympäristötyötä
maailmalla voi tukea tulemalla Ympäristöpankin
lahjoittajaksi. Myös Lähetysseuran Tasaus-kampanja
tukee ilmastonmuutoksen
vastaista työtä.
Lisätietoa www.tasaus.fi,
www.ymparistopankki.fi

ELÄKELÄISTEN LEIRIPÄIVÄ
TURTOLAN SEURAKUNTAKODILLA
30.10.2019 klo 10–15
Päivän hinta 15 €
(sis. kyydin Pellosta/Turtolasta, lounaan ja kahvin).
Lisätietoja päivästä saa Riikalta.
Ilmoittautumiset 24.10. mennessä
Riikalle 040 562 8321
tai kirkkoherranvirastoon 040 839 9771.
Tervetuloa!

