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Meän kirkko – Pellon seurakunta tiedottaa
Toukokuun toimintaa

Kotiseurakunta
kutsuu
klo 18 Tuomasmessu
Pellon kirkossa.

Torstaina 29.4.
klo 18 kevätkonsertti
”äiti, äiti Maria, äiti – syli
seurakunnan” Pellon kirkossa, kolehti Yhteisvastuu keräykselle.

Sunnuntaina 16.5.
klo 10 sanajumalanpalvelus Turtolan kirkossa,
kaatuneitten muistopäivä, seppeleen lasku
sankarivainajien muistomerkille.
Keskiviikkona 19.5.
klo 18 raamattupiiri
Pellon kirkon seurakuntasalissa.

Sunnuntaina 2.5.
klo 10 Pellon kirkossa.
Keskiviikkona 5.5.
klo 18 raamattupiiri
Pellon kirkon seurakuntasalissa.

Torstaina 20.5.
klo 11 kehitysvammaisten kevätkirkko Pellon
kirkossa, jonka jälkeen
kevätjuhla Pellon seurakuntakodilla.

Torstaina 6.5.
klo 19 Kahden Vartin
kirkko Pellon kirkossa.

Sunnuntaina 23.5.
klo 10 messu Pellon kirkossa.

Sunnuntaina 9.5.
klo 10 messu Pellon kirkossa.

Sunnuntaina 30.5.
klo 10 messu Pellon kirkossa.

Torstaina 13.5.
klo 10 messu Pellon kirkossa, eläkeläisten kirkkopyhä,
klo 11.30 eläkeläisten
kirkkopyhä kirkkokahvit,
striimattu lähetys Pellon
kirkosta,

Jumalanpalvelukset ja
tilaisuudet striimataan.
Linkki kotisivulta, www.
pellonseurakunta.fi. Kaikissa Pellon seurakunnan
tilaisuuksissa noudatetaan voimassa olevaa
kokoontumisrajoitusta.

Varhaisnuorten ja nuorisotyön kaikissa tapahtumissa
otetaan huomioon mahdolliset koronarajoitukset.
Varhaisnuoret
Kerhot ovat jääneet kesätauolle.
Tulevaa: kesäkerhoja varhaisnuorille 16.–18.6. Yökirkkoja 21.–22.6. Pellossa
ja 22.–23.6. Turtolassa. Lisätietoja Aune Tuoma.
Nuoret
To 29.4. klo 18–20 Nuorten
Nurkka Konttajärven Nuorisoseuran pihalla.
To 6.5. klo 19 Kahden
Vartin kirkko Pellon
kirkossa, rippikoululaiset
mukana.
Ennakkotietoa tulevasta,
nuorten kesäkahvila rivitalolla 3 ja 17.6. klo 18-20.
Lisätietoja Katja Saarikoski tai Aune Tuoma.
Rippikoulu
Pe 21.5. klo 15 alkaen rippikoulupäivä Pellon seurakuntakodilla.
Rippikoululeiri Palojärven lomakeskuksessa
7.–11.6. Konfirmaatio su
13.6. klo 12 Pellon kirkossa.
Lisätietoja Katja Saarikoski tai Aune Tuoma.
Isoskoulutus
La 8.5. klo 11–14.30 alkaen
isoskoulutus Pellon seurakunnan rivitalon A-rapussa.

La 22.5. klo 11–14.30
alkaen isoskoulutus Pellon
seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa. Lisätietoja Katja
Saarikoski tai Aune Tuoma.
Partio
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
Ke 12.5. klo 18 Tuomasilta
Ritavalkean laavulla, järjestää Tuomaslaulajat.
Kuorojen kokoontumisissa huomioidaan väljyys
ja hygienia. 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.
Mikäli olet kiinnostunut
avustamaan musiikilla jumalanpalveluksissa, niin ota
yhteys kanttoriin. Lisätiedot
kanttori Hanna-Maria Koivumaa, 040 832 6220.
Diakonia
To 20.5. klo 11 kehitysvammaisten kevätkirkko, viikko-

SIIVOUSTALKOOT
Kevät on jo pitkällä, pihasiivoukset pikkuhiljaa alkavat, niin myös seurakunnan pihoilla. Haravoidaan talkoilla, turvavälit muistaen.
Maanantaina 17.5. klo 17 Turtolan hautausmaa
Tiistaina 18.5. klo 17 Pellon kirkkopuutarha
Tervetuloa talkoisiin!
Pellon seurakunta

KESÄTYÖNTEKIJÄ
PELLON SEURAKUNTAAN

Pellon
seurakunta

Pellon seurakunta hakee kesätyöntekijöitä kesäkaudeksi
2021 Pellon seurakunnan hautausmaiden ja kiinteistöjen
ulko-alueiden hoito- ja ylläpitotehtäviin. Hakijan on täytettävä 16 vuotta ennen työjakson alkua. Odotamme reipasta
asennetta, ahkeruutta, täsmällisyyttä sekä kykyä fyysiseen
ulkotyöhön. Hakijalta ei edellytetä aiempaa työkokemusta
alalta, mutta katsotaan eduksi. Pellon kunnalta saatu kesätyöseteli edellytetään.
Työsuhteet ovat kokopäiväisiä ja määrä-aikaisia. Työsopimukset tehdään 3 viikon määräajaksi kaudelle 7.6.–6.8.2021.
1. ryhmä 7.6.–25.6.2021, 2. ryhmä 28.6.–16.7.2021 ja 3.
ryhmä 19.7.–6.8.2021. Ilmoita vapaamuotoisessa hakemuksessa mikä ryhmä sopisi parhaiten.
Hakemukset sähköpostilla jari.konttaniemi@evl.�i
14.5. mennessä ja tiedustelut seurakuntamestari
Jari Konttaniemi puh. 040 861 2753.

messu Pellon kirkossa, Terhi
Ämmälä. Messun jälkeen
kevätjuhla seurakuntakodilla.
Hartaudet
Koronatilanteen salliessa,
palvelukotien hartaudet
ke 12.5., ja 26.5. klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kielas.
Ke 12.5. klo 12 toimintakeskus.
To 6.5. klo 14.30 Koivulakoti.
Raamattupiirit
Koronatilanteen salliessa
ke 5.5. ja 19.5. klo 18 raamattupiiri Pellon kirkon
seurakuntasalissa. Luetaan
ja pohditaan tulevan pyhän
tekstejä.
Ti 4.5. klo 18 miestenpiiri
Paavo Korteniemellä, Laskutie 1.
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 luterilaista seurakuntaa, 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.
Yhteystiedot
Vt. kirkkoherra Riittaleena
Tuomi 040 839 9772
Vs. seurakuntapastori Katja
Saarikoski 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
avoinna ti–to klo 10–14,
suositeltavaa asioida etäyhteyksin tai ajanvarauksella.
Hyvä vierailija, käytäthän
maskia, kun tulet meille!
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
pello@evl.fi
www.pellonseurakunta.fi

Kevään kuulumisia
Rippikoulu on ainutlaatuinen etappi nuoren elämässä.
Koronasta huolimatta rippikoulu on päässyt turvallisissa puitteissa jo hyvään
vauhtiin puolen vuoden
yhteisellä
matkallaan.
Monessa perheessä pohditaan nyt tulevaa rippileiriä
ja konfirmaatiota.
Tällä hetkellä näyttää
hyvin todennäköiseltä, että
rippikoulun leirijakso voidaan pitää suunnitelmien
mukaan 7. - 11.6. Konfirmaatiomessu järjestetään
13.6. klo 12 (ja seurakunnan
pääjumalanpalvelus tavalliseen tapaan klo 10). Vielä ei
ole varmuutta siitä, kuinka
monta vierasta konfirmoitavalla nuorella voi kirkossa
olla läsnä. On siis hyvä
varautua siihen, että juhlapaikalle järjestetään “kotikatsomo”, jossa striimattua
konfirmaatiota pääsee seuraamaan, vaikka koko vierasjoukon voimin!

Hallinnosta
Pieni kertaus seurakunnan
hallinnosta on aina aika
ajoin paikallaan:
Hiippakunnan tuomiokapitulin tehtäväksi on

säädetty tukea ja valvoa
seurakunnan toimintaa ja
hallintoa. Puitteet löytyvät
kirkkolaista ja -järjestyksestä. Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa ja kantaa näin vastuuta
toiminnan edellytyksistä
yhdessä kirkkoneuvoston,
toimikuntien ja viranhaltijoiden kanssa. Pellon seurakunnan toimintaa suunnitellaan työntekijäkokouksissa sekä neljässä tiimissä.
Tiimien vastuualueet ovat:
diakonia, jumalanpalvelus
ja musiikki, kasvatus sekä
lähetys ja viestintä.
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat,
vuoden 2019 alusta lähtien,
ovat nähtävillä seurakunnan
verkkosivuilla osoitteessa
https://www.pellonseurakunta.fi/paatoksenteko .
Pellon
seurakunnan
kirkkovaltuusto kokoontui
26.4.2021. Kirkkovaltuusto
hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Tilikauden ylijäämä oli 116
377,64 euroa. Tilinpäätös
ja toimintakertomus 2020
-asiakirja on luettavissa

osoitteessa https://www.pellonseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto .
Kirkkovaltuusto päätti
toimittaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntopyynnön kirkkoherran
vaalin järjestämisestä siten,
että kirkkoherran vaalit
tullaan järjestämään perinteisellä vaalitavalla. Vaalijärjestelyt käynnistyvät,
kun tuomiokapituli julistaa
viran haettavaksi. Kirkkoherran välitöntä vaalia
varten tuomiokapituli tekee
vaaliehdotuksen, eli asettaa
kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä
kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan.
Äänioikeutettuja vaalissa
ovat 18 vuotta täyttäneet
seurakunnan jäsenet. (RT)

