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Meän kirkko – Pellon
seurakunta tiedottaa
Torstai 29.10.2020
Marraskuun toimintaa

Kotiseurakunta
kutsuu

Lauantaina 31.10.
klo 12 pyhäinpäivän
sanajumalanpalvelus Turtolan kirkossa,
klo 16 pyhäinpäivän
sanajumalanpalvelus
Pellon kirkossa,
klo 18 pyhäinpäivän iltamessu Pellon kirkossa, (ei
striimata).
Sunnuntaina 1.11.
klo 10 messu Pellon kirkossa.

Sunnuntaina 8.11.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 15.11.
klo 10 messu Pellon kirkossa,
klo 18 Tuomasmessu
Turtolan kirkossa.
Torstaina 19.11.
klo 19 kahden vartin
kirkko Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 22.11.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 29.11.
klo 10 Hoosiannamessu Pellon kirkossa.
Jumalanpalvelukset
striimataan. Ne ovat
katsottavissa noin vuorokauden ajan. Linkki
kotisivulta, www.pellonseurakunta.fi

ELÄKELÄISTEN PÄIVÄ
(aiemmin peruuntuneen eläkeläisten
syyspäivä tilalle)

torstaina 26.11.2020 klo 12–14.30
Pellon seurakuntakodilla
Tilaisuus on maksuton. Ruokailun takia ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 23.11. kirkkoherranvirastoon puh. 040 839 9771 tai Riikalle puh. 040 562 8321.

Lämpimästi tervetuloa!

Ajallinen ja iankaikkinen isänmaa ILTAMUSIIKKI JA VIRSILAULUILTA
5.11.2020 klo 18,
Pellon kirkko, kirkkokuoro.
Vapaaehtoinen ohjelma 5 €. Tervetuloa.

Murmanskin kuulumisia
Isänpäivänä 8.11. Pellon
kirkossa kannetaan uhrilahja Murmanskin Pyhän
Ristin kirkolle, Murmanskin alueen evankelis-luterilaisen seurakuntatyön kehittämisrahaston kautta. Näin
seurakunta toteuttaa oman
piispansa Jukka Keskitalon
toivetta. Piispa oli mukana
vuosi sitten keskeneräisen

kirkon vihkiäisjuhlassa.
Korona on huomattavasti
vaikeuttanut sisustustyön
edistymistä ja seurakunnan
toiminnan kehittämistä.
Messun jälkeen kuullaan
tuoreita terveisiä Murmanskista, Pyhän Ristin kirkosta
ja työstä. Mitä Sinä haluat
kuulla?

Varhaisnuoret
Pe 20.–21.11., varhaisnuorten syysleiri 0-6 lk Palojärven Lomakeskuksessa,
alkaa pe klo 16 ja loppuu la
klo 16.
Ti klo 16–17.30 Tyttöjen
ja poikien kokkikerho 0–6
lk, Turtolan seurakuntakodilla. Ke klo 15.45–17.15
Kokkikerho 1 ryhmä 0-6
lk, klo 17.30–19 Kokkikerho 2 ryhmä 0–6lk, Pellon
seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa. To klo 16.30–
17.30 Leiki- ja liikukerho
5–10-vuotiaille Ponnen
Urheilutalolla. Lisätietoja
Aune Tuoma.
Nuoret
La 14.11. klo 21–24 Nuorten yö-kirkkovalvojaiset.
To 19.11. klo 19 kahden
vartin kirkko Pellon kirkossa.
To 26.11. klo 18–20 Nuorten Nurkka Pellon seurakuntakodin rivitalon puolella.
Lisätietoja Ulla Rissanen
ja Aune Tuoma.
Rippikoulu
Katso oheinen ilmoitus.
Partio
Ryhmät kokoontuvat seuraavasti: to klo 16.45-18.00
Sudenpennut, klo 16.4518.15 Tarpojat ja klo 18.1519.30 Seikkailijat Pellon seurakuntakodilla. Lisätietoja
lippukunnanjohtaja Emmaleena Havela 040 820 7126.
Musiikki
Ke 28.10. klo 19 Tuomasilta nuotion äärellä, Tuomasmessun ideointia ja lauluja Pellon Helmi lomamö-

enemmän.
Seurakunnan syyskauden
toiminta - jumalanpalvelukset, hartaudet, piirit ja kerhot
ovat kulkeneet syksyn ajan
lähes normaaliin tapaan.
Lisäksi moniin tilaisuuksiin
on ollut etäyhteysmahdollisuus. Nyt voidaan todeta,
että striimaus on tullut jäädäkseen. Eihän se kaikkea
korvaa; ihminen tarvitsee
toista ihmistä, lähikontaktia,
elävää yhteyttä. Osallisuudelle ja monenlaisiin tapahtumiin osallistumiselle on
kuitenkin tullut varteenotettava vaihtoehto. Rukous ja
yhteys eivät tunne rajoja!
Tänä vuonna juhlapyhien
viettoon saadaan tarvittavaa väljyyttä siten, että
tilaisuuksia lisätään ja striimataan.

Hartaudet
Palvelukotien hartaudet
ke 4.11. ja 18.11. klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kielas.
Ke 11.11. klo 12 toimintakeskus.
Su 8.11., isänpäivänä, klo
12 hartaus terveyskeskuksen
vuodeosastolla.
Diakonia
Ke 18.11. klo 13 Päiväkahvit kirkolla, aluksi lyhyt
hartaus kirkossa sitten kahvitarjoilu ja yhdessä oloa
seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen kahvimaksu nimik-

kokohteelle Tansaniassa.
To 26.11. klo 12 eläkeläisten syyspäivä, aloitamme
ruokailulla, sen jälkeen
pientä ohjelmaa ja päiväkahvit. Katso oheinen
ilmoitus.
Lähetys
Ti 3.11. ja 17.11. klo
17.30 Silmukka–käsityöpiiri
Pellon kirkon seurakuntasalissa, tehdään yhdessä
käsitöitä lähetystyön ja diakonian hyväksi, poristaan ja
juodaan iltakahvit/teet. Tervetuloa mukaan tekemään
yhdessä!
Su 8.11. klo 11.30 Murmansk – valoa ja lämpöä
arktiseen keskukseen tilaisuus, messun jälkeen kuullaan tuoreita terveisiä Murmanskista.
Su 29.11. klo 11.00 alkaen
adventtilounas Pellon seurakuntakodilla, lähetyksen
hyväksi.

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
tekevät kotikäyntejä toivottaessa. Pidämme huolta turvaväleistä ja hygieniasta.
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.

Raamattupiirit
Ke 11.11. ja 25.11. klo 18
raamattupiiri Pellon kirkon
seurakuntasalissa, raamattupiirissä luetaan, tutustutaan ja keskustellaan tulevan pyhän evankeliumista.
Ti 3.11. klo 18 miestenpiiri
Onni Kitillä, Teollisuustie
6. Miestenpiiri kokoontuu
noin 2 kertaa kuukaudessa
tiistaisin klo 18, tilaisuudessa ilmoitetussa paikassa.
Lisätietoja kirkkoherranvirastosta.

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

Lähetystyö
Nimikkokohteena Tansaniassa ev.-lut. kirkko ja
Suomen Lähetysseuran työ
Viktoriajärven itäisessä ja
Morogoron hiippakunnissa.

Kirkkoherranvirasto
avoinna ti–to klo 10–14
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
Sähköposti: pello@evl.fi
www.pellonseurakunta.fi

Tervetuloa rippikouluun!

Seurakunnan kuulumisia
Syksy on saatu kulkea turvallisissa puitteissa. On kiitollinen mieli siitä, että meidän
kotiseudullamme on jaksettu
noudattaa – uudeksi, normaaliksi tavaksi opittuja –
ohjeita turvaväleistä ja hygieniasta. Taustalla on varmasti myös se kipeä muisto
keväästä ja niistä, jopa osin
murheellisista tilanteista,
joihin eristyksissä oleminen
johti. On kuitenkin aika
varmaa, että täällä meillä on
kaikkinensa pärjätty oikein
hyvin poikkeusvuoden kohtaloissa. Läheisten huomioiminen, ruuhkattomuus,
puhdas ilma ja luonnonantimet sekä mahtavat liikuntamahdollisuudet maailman
kauneimmissa maisemissa
ovat asioita, joita varmasti
osataan arvostaa entistäkin

kit kodalla. Nuotio alkaen
klo 18.30.
To 5.11. klo 18 Iltamusiikki ja virsilauluilta, Kirkkokuoro, Pellon kirkossa.
Pe 13.11. mennessä kylien
Kauneimmat joululaulut varaukset kanttorilta.
Su 15.11. klo 18 Tuomasmessu Turtolan kirkossa.
Su 29.11. klo 15 Joulukonsertti, Noemin yksinlaulajat
ja Emmy-Trio Pellon kirkossa, klo 18 Joulukauden
avaus Castrenin kuusella.
Kuorojen
toiminta
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.

Pyhäinpäivänä 31.10.
• klo 12 Turtolan kirkossa
sanajumalanpalvelus, seurakunnasta poisnukkuneiden Turtolaan haudattujen
muistaminen. Tilaisuus striimataan.
• klo 16 Pellon kirkossa
sanajumalanpalvelus, kaikkien seurakunnasta poisnukkuneiden muistaminen.
Tilaisuus striimataan.
• klo 18 Pellon kirkossa
pyhäinpäivän iltamessu,
kaikkien seurakunnasta
poisnukkuneiden muistaminen.

Rippikoulun on mahtava juttu! Rippikoulussa
nuorella on aikaa ja tilaa
etsiä vastauksia oman elämänsä isoihin kysymyksiin.
Yhdessä muiden rippikoululaisten, isosten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa
pohditaan monia nuoren
kehitysvaiheeseen liittyviä
kysymyksiä. Rippikoulun
tarkoituksena on vahvistaa
nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa
heitä elämään kristittyinä.
Rippikouluun ilmoittautuminen on Pellon seurakunnassa pian ajankohtaista.
Marraskuun alussa postitetaan rippikouluaiheinen
kirje ikäluokkaan kuuluville

seurakunnan jäsenille. Rippikouluun voi ilmoittautua palauttamalla kirjeen
mukana tulleen ilmoittautumislomakkeen joko to 19.11.
koulun tiloissa järjestettävässä infohetkessä tai tuomalla sen Kirkkoherranvirastoon to 26.11. mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita
saa myös Kirkkoherranvirastosta. Rippikouluun on
tervetullut jokainen riippumatta siitä, onko seurakunnan jäsen.
Rippikoulu
koostuu
yhteensä 80 tunnista opetusta, joka vuonna 2021 järjestetään seuraavasti:
Rippikoulupäivät keväällä
2021: su 31.1., su 14.2., su

21.3., la 17.4., ja su 18.4.
sekä rippikoululeiri Palojärven lomakeskuksessa
7.–11.6.2021 ja konfirmaatio su 13.6.2021 Pellon kirkossa. Toivotaan, että tautitilanne ei tuo isoja muutoksia suunnitelmiin.
Lisää tietoa Aunelta ja
Ullalta

Varhaisnuorten syystalvenleiri 0–6.lk
Lähe sieki leirille Palojärven
Lomakeskukseen!
Leiri alkaa perjantaina
20.11. klo 16 ja päättyy lauantaina 21. pv noin klo 16.
Ohjelmassa mm ulko
-ja sisäleikkejä, pimeän

piiloa, askartelua, makoisaa
ruokaa sekä yhdessäoloa.
Leiri maksaa 15 € -sisarale
50%. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Muistathan
varmistaa itsellesi sänkypaikan ja tahtoa kavereitakin
mukaan.

Ilmoittautumiset Aunelle
heti tai viimeistään 11.11.
mennessä puh. 0408399780,
käy myös WhatssApp tai
aune.tuoma@evl.fi
Leirissä huomioidaan
mahdolliset koronarajoitukset.
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Siunaava sana

Kynttilä kertoo kaipuusta

Seurakunnat

Laura Salminen
Rauhan saivat pyhät
Herran,
jotka kerran
taistelivat päällä maan.
Kun me heitä muistelemme,
kaipailemme
sinne taivaan kunniaan.
Tulevana lauantaina vietetään pyhäinpäivää. Pyhäinpäivään yhdistyy kaksi
vanhaa kirkollista pyhää,
kaikkien pyhien päivä ja
kaikkien uskovien vainajien muistopäivä. Pyhäinpäivänä
muistelemme
näin ollen sekä kaikkia
kristikunnan marttyyreita
että omia kuolleita rakkaitamme.

Sana pyhä ei kuitenkaan
viittaa vain kuolleisiin,
vaan jokainen Kristukseen
uskova on pyhä. Kirkon
puolikaaren muotoinen alttarikaide muistuttaa meitä
pyhien yhteydestä: ympyrän toinen puoli täydentyy
iankaikkisuudessa, missä
edesmenneet pyhät osallistuvat ehtoollisaterialle
kanssamme.
Pyhäinpäivänä sytytämme kynttilän omille
poismenneille läheisillemme. Kynttilä kertoo
kaipuusta ja rakkaudesta
kuolleita läheisiä kohtaan.
Läheisiä muistellessa olo
on usein surullinen. Kris-

tittyinä saamme kuitenkin
luottaa, että kuolema ei ole
loppu. Emme sano hyvästi,
vaan näkemiin.
Kuorossa harjoittelimme
lauluja
pyhäinpäivää
varten. Lauloimme tuttuja lauluja, joita hautajaisissakin monesti kuulee.
Kuorolaiset näyttivät laulaessaan kovin surullisilta.
Pyysin heitä ajattelemaan
laulujen sanoja. Eiväthän
ne oikeastaan ole surullisia
ollenkaan. Sen sijaan niissä
puhutaan taivastoivosta
ja siitä, kuinka taivaassa
kaikki murheet katoavat.
Pyhäinpäivän iltana
kuljen hautausmaan ohi.

Haudoilla palavat kynttilät
näyttävät kauempaa katsottuna kuin maan päälle
pudonneilta tuikkivilta tähdiltä. Tähtitaivas saa minut
ajattelemaan Taivaallisen
Isän kotia, jossa saan taas
kohdata poismenneet rakkaat ja iloita heidän kanssaan.
Täällä pohjan tähden alla
on nyt kotomaamme.
Mutta tähtein tuolla puolen
toisen kodon saamme.
Täällä on kuin kukkasella
aika lyhyt meillä.
Siellä ilo loppumaton
niin kuin enkeleillä.

Rakkaamme

Toini Katri
JÄRLSTRÖM
* 29.12.1941
✝ 21.09.2020

Rakkaamme

Aune Maria
RISTISAARI
s. 14.09.1939 Ylitornio
k. 20.10.2020 Ylitornio
Rakkaamme

Antti Johannes
KESKIHANNU
* 14.11.1932 Ylitornio
✝ 09.10.2020 Ylitornio
On koti niin tyhjä ja hiljainen,
on murhe niin raskas kantaa.
Ei kuulu sun äänesi rakkahin,
sydän itkien hiljaa kaipaa.
Syvästi kaivaten
Lempi
Riitta
Simo ja Johanna
Kari ja Eila
Kauko ja Pia
Jouko ja Tiina
Anne ja Ari
lastenlapset
lastenlastenlapset
sisko ja veljet perh.
muut sukulaiset ja ystävät
Siunaus toimitettu Meltosjärven kirkossa 23.10.2020
läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Tämä varjojen maa,
jää kauas taa,
vihdoin väsynyt sydän
levon saa
Äiti kultaisin on
meidät jättänyt,
Mummo rakkain on
pois lähtenyt
Ansaitset kiitoksen
kauneimman, levon
tyynen ja rauhaisan.
Kaipauksella muistaen
Pekka ja Saija
Mervi ja Jari
Anu ja Eilert
Hannu ja Jillian
Lastenlapset perheineen
Lastenlastenlapset
Sukulaiset ja ystävät
Rakkaamme siunataan
13.11. klo 14.00 Ylitornion
kirkossa, jonne kaikki
ovat tervetulleita.
Muistotilaisuuden
vietämme läheisten kesken.

Ei aukene tuttu ovi,
ei saavu keinuun istujaa,
joka kuunteli säveltä tuulen,
pihapuunkin sirkuttajaa.
Se istujan sija on tyhjä,
kotipihakin vailla kulkijaa.
Syvästi kaivaten
Pekka
Juha perh. ja Teija
Sari ja Teppo perh.
Janne ja Minna
sukulaiset ja ystävät.
Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.
Rakkaamme

Eeva Kyllikki
ALAPEURA
o.s. Luoma
* 04.06.1939
✝ 01.10.2020
Kaipauksella muistaen
Lapset ja lastenlapset perh.
Sukulaiset ja ystävät
Olen siirtynyt rauhaan lempeään,
silti Teidän olen, lähellenne jään.
Tallentakaa menneet parhaat muistot,
muiden olla antakaa.
Kun ennen voimissain,
Te minut muistakaa.
Rakkaamme siunataan 6.11.2020 klo 14.00 Pellon
kirkossa. Muistotilaisuus omaisten kesken.

