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Meän kirkko – Pellon
seurakunta tiedottaa
Torstai 17.12.2020
Kotiseurakunta
kutsuu
Perjantaina 1.1.
Uudenvuodenpäivänä
klo 10 messu Turtolan
kirkossa.
Sunnuntaina 3.1.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.

4. adventtisunnuntaina
20.12.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.

Sunnuntaina 10.1.
klo 10 messu, kasteen sunnuntai, Pellon
kirkossa.

Torstaina 24.12.
jouluaattona
klo 13 perheiden jouluhartaus kirkonmäellä,
Pellon kirkko,
klo 15 jouluaaton sanajumalanpalvelus Pellon
kirkossa,
klo 17 jouluaaton
s a n a j u m a l a n p a l ve l u s
Turtolan kirkossa.

Sunnuntaina 17.1.
klo 10 messu Pellon
kirkossa.

Perjantaina 25.12.
joulupäivänä
klo 8.00 jouluaamun
messu Pellon kirkossa.
Lauantaina 26.12.
Tapaninpäivänä
klo 11 Kauneimmat
joululaulut -maakirkko
Pellon seurakuntakodilla, jonka jälkeen ohjelmalliset Tapaninkahvit.
Sunnuntaina 27.12.
klo 10 messu Pellon kirkossa.

Sunnuntaina 24.1.
klo 10 messu Turtolan
kirkossa.
Sunnuntaina 31.1.
klo 10 messu Pellon
kirkossa, rippikoulun
aloituspyhä.
Ju m a l a n p a l v e l u k s e t
striimataan. Ne ovat katsottavissa noin vuorokauden ajan. Linkki
kotisivulta, www.pellonseurakunta.fi.
Kaikissa Pellon seurakunnan tilaisuuksissa
noudatetaan kokoontumisrajoitusta. Enimmäisraja on 50 henkilöä. Määräys on annettu aikavälille
7.12.2020–6.1.2021.

Joulu- ja tammikuun toimintaa
Varhaisnuoret
Kerhot alkavat jälleen
tammikuussa vii viikolla 2.
Vanhat ja uudet tervetuloa!
Lisätietoja Aune Tuoma.
Nuoret
Nuorten nurkka jatkuu
viikolla 5. Lisätietoja Aune
Tuoma.
Koululaisten joulukirkot
Pe 18.12. ja ti 22.12. kirkkohetket tiimeittäin Pellon
kirkossa.
Rippikoulu
Su 31.1. klo 10 rippikoulupyhä, Pellon kirkossa.
Opetus jatkuu Pellon seurakuntakodilla klo 15 asti.
Lisätietoja Aune Tuoma.
Partio
Kevään toiminta alkaa
14.1.2021. Ryhmät kokoontuvat seuraavasti: to klo
16.45-18.00 Sudenpennut,
klo 16.45-18.15 Tarpojat ja
klo 18.15-19.30 Seikkailijat
Pellon seurakuntakodilla.
Lisätietoja lippukunnanjohtaja Emmaleena Havela
040 820 7126.
Musiikki
”Hyvä Tuomas joulun
tuopi!” -Joulutervehdykset
sävelin, striimatut julkaisut Pellon seurakunnan
Facebook-sivulla, maanantaina 21.12. klo 9 Pellon
lapsikuoro, klo 12 Kaarlo
Kauppi, yksinlaulu, klo

15 Nuorten Aikuisten lauluyhtye, klo 18 katkelmia
Tiernapojista, säestykset
Hanna-Maria Koivumaa.
La 26.12. klo 11 Tapaninpäivän Kauneimmat joululaulut -maakirkko Pellon
seurakuntakodilla, jonka
jälkeen kirkkokahvit ja
pientä ohjelmaa.
Ke 6.1. klo 10 loppiaisen
sanajumalanpalvelus, kauneimmat joululaulut, Pellon
kirkossa.
Vuonna 2021 kuorot ja
musiikkiryhmät jatkavat toimintaansa viikolla 3.
Lisätiedot
kanttori
Hanna-Maria Koivumaa.
Hartaudet
Palvelukotien hartaudet
ke 20.1. klo 14 Kamari, klo
15 Kotitie, klo 16 Kielas.
Ke 20.1. klo 12 toimintakeskus.
Su 27.12. klo 12 hartaus,
terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Diakonia
Ti 22.12. Diakonian jouluateria, kattaus I klo 13 ja
kattaus II klo 16.30, Pellon
seurakuntakodilla.
Lähetys
Ti 19.1. klo 17.30 Silmukka-käsityöpiiri Pellon
kirkon seurakuntasalissa,
tehdään yhdessä käsitöitä
lähetystyön ja diakonian hyväksi, poristaan
ja juodaan iltakahvit/

teet. Tervetuloa mukaan
tekemään yhdessä!
Raamattupiirit
Ke 27.1. alkaen parillisten viikkojen keskiviikkoina
klo 18 raamattupiiri Pellon
kirkon seurakuntasalissa.
Luetaan ja pohditaan tulevan pyhän tekstejä.
Miestenpiiri kokoontuu
noin 2 kertaa kuukaudessa
tiistaisin klo 18, tilaisuudessa ilmoitetussa paikassa. Lisätietoja kirkkoherranvirastosta.
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
tekevät kotikäyntejä toivottaessa. Pidämme huolta turvaväleistä ja hygieniasta.

keen 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,
31.12.2020 asti
Vs. seurakuntapastori
Katja Saarikoski 040 839
9775, 1.1.2021 alkaen
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
avoinna ti–to klo 10–14,
Joulun aikana auki ti 29.12.,
kiinni 23.–28.12. ja 30.–
31.12.
Hyvä vierailija, käytäthän
maskia, kun tulet meille!
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
Sähköposti: pello@evl.fi
www.pellonseurakunta.fi

Surutyö
Omaisen kuoleman jäl-

Kasteen sunnuntai 10.1.
Pellon kirkon kastepuu on kuluneen vuoden aikana täyttynyt pikkuhiljaa
kastettujen lasten nimikkolehdillä.
Ilo ja kiitos jokaisesta lapsesta on
suuri!
Vuoden 2020 aikana kastettujen lasten perheitä kutsutaan
kirkkoon Kasteen sunnuntaina
10.1.2021 klo 10 messuun!
Messun yhteydessä lapsen oman
nimikkolehden saa hakea muistoksi kastepäivästä.
Koronatilanne saattaa tuoda muutoksia messusuunnitelmiin. Nimikkolehden voi käydä hakemassa myös seurakunnan virastosta
Kasteen sunnuntain jälkeen. Tervetuloa!

Lapin sairaanhoitopiirin alueella kokoontumisten enimmäisraja on 50 henkilöä.
Määräys on annettu aikavälille 7.12.2020–6.1.2021. Siksi Pellon ja Turtolan kirkoissa järjestettävissä joulunajan tilaisuuksissa voi yhdellä kertaa olla läsnä vain
50 henkeä.
Jouluaattona:
Klo 13 Pellon kirkon edustalla on Jouluaaton hartaus
• perheen pienimmät on huomioitu (kesto n. 25 min.)
• lauletaan lasten kauneimpia joululauluja ja luetaan jouluevankeliumi
• hartauden jälkeen voi kirkossa käydä kiertämässä pienen seimipolun omassa
tahdissa ja ottaa vaikka kuvan lapsesta jouluseimen äärellä
• tarjolla mehua ja piparia
• joulukuvaelmaa ei koronarajoitusten takia järjestetä, mutta lapsilla on
mahdollisuus kokeilla enkelin siipiä tai pukea paimenen asu
Klo 15 Pellon kirkossa Jouluaaton jumalanpalvelus (Striimataan.)
Klo 17 Turtolan kirkossa Jouluaaton jumalanpalvelus (Striimataan.)
Myös etäyhteydellä voi olla mukana ja osallistua! Jumalanpalvelukset striimataan
Pellon seurakunnan Facebook-sivulle, jossa ne ovat katsottavissa n. vuorokauden
ajan.
--Yhteyden ja läheisyyden merkitys on vuoden mittaan noussut aivan erityisellä
tavalla yhdeksi elämän isoista kysymyksistä. Joulun vietto perhejuhlana, tuttuine
tapoineen, korostaa läheisten paikkaa elämässämme – ja nyt sitten tänä vuonna
jossain kohdin jopa kipeällä tavalla.
Joulun syvin sanoma ihmisten keskelle tulevasta, ja ihmisten keskellä olevasta,
Jumalasta on niin suuri ja turvallinen, että sen äärellä voi omine kysymyksineen hiljentyä, yksin tai yhdessä. Pyhä koskettaa ihmistä tavalla, joka ei ole sidottu aikaan
eikä paikkaan. Siksi joulun ilosanoma on totta ja toivon tuoja kaikkialla, kaikenlaisissa elämänvaiheissa.
Siunattua joulua ja vuodenvaihdetta jokaiseen kotiin ja sydämeen!

