Meän kirkko
Syyskuun toimintaa
Toimintaan ja tilaisuuksiin voi tulla muutoksia
koronatilanteen muuttuessa.
Lapset ja varhaisnuoret

Pe 27.8. alkaa klo 16.00
Varhaisnuorten syysleiri Loma-Vietosella, leiri
maksaa 15 €, sisarale -50
%. Leiri loppuu la 28.8.
klo 16.00. Ilmoittautumiset Aunelle 040 839 9780.
Ti klo 14–15 Keksi- ja
puuhakerho Pellon seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa, klo 16–17.30
Kokkikerho 0–6 lk, Turtolan seurakuntakodilla.
Ke klo 16–17.30 ryhmä 1
Kokkikerho 0–6 lk ja klo
17.45–19.15 ryhmä Kokkikerho 0–6 lk., Pellon
seurakuntakodin rivitalon
A-rapussa. To klo 16.30–
17.30 Leiki- ja liikukerho
5–10-vuotiaille Ponnen
Urheilutalolla. Lisätietoja
Aune Tuoma.
Nuoret
To 26.8., 2.9., 9.9., 16.9.,

Kotiseurakunta kutsuu
Perjantaina 17.9.
klo 18 Muistojen laulut
-konsertti Pellon kirkossa, Jouni Somero ja
Anna-Claudia Somero.

23.9. ja 30.9.klo 18–20
Nuorten Nurkka Pellon
seurakuntakodin rivitalon puolella. Lisätietoja
Katja Saarikoski tai Aune
Tuoma.
Partio
Ti 31.8. klo 18 Partiokauden avaus Pellon seurakuntakodin pihalla. Tervetuloa! Lisätietoja lippukunnanjohtaja Emmaleena Havela 040 820
7126.
Musiikki
To 9.9. alkaen Kirkkokuoro klo 17–18.30 Pellon
seurakuntakodilla.
Ke 15.9. alkaen Lapsikuoro klo 12.35–13.15
Pellon alakoululla.
Pe 17.9. klo 18 Muistojen laulut -konsertti
Pellon kirkossa, Jouni
Somero, piano, laulu ja
tarinat sekä Anna-Claudia
Somero, laulu. Ohjelma
15 €.
Mikäli olet kiinnostunut
avustamaan musiikilla
jumalanpalveluksissa,
niin ota yhteys kanttoriin.

Sunnuntaina 29.8.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 5.9.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 12.9.
klo 10 messu Pellon kirkossa.
Diakonia
Ti 31.8. klo 17 Diakoniakylätoimikuntien syksyn
aloitus Pellon seurakuntakodilla, ruokailun
vuoksi ilmoittautuminen
Riikalle tai kirkkoherranvirastoon viimeistään
torstaina 26.8.
Ke 15.9. klo 13 Päiväkahvit kirkolla, Pellon kirkko.
Aluksi lyhyt hartaus kirkossa, sitten kahvitarjoilu

Sunnuntaina 19.9.
klo 10 messu Turtolan
kirkossa.
Sunnuntaina 26.9.
klo 10 Matkalaulumessu Pellon kirkossa.
Jumalanpalvelukset ja
tilaisuudet striimataan.
Linkki kotisivulta,
www.pellonseurakunta.fi.
ja yhdessäoloa seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen
kahvimaksu nimikkokohteelle Tansaniassa.
To 23.9. klo 9–14 Kehitysvammaisten leiripäivä
Turtolan seurakuntakodilla. Päivän hinta 10 €,
sisältää lounaan ja kahvit.
Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään
maanantaina 20.9. Riikalle.

Lähetys

Lähetystyö

Ti 14.9. ja 28.9. klo 17.30
Silmukka-käsityöpiiri
Pellon seurakuntakodilla,
tehdään yhdessä käsitöitä lähetystyön ja diakonian hyväksi, poristaan
ja juodaan iltakahvit/teet.
Tervetuloa mukaan tekemään yhdessä!

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.

Hartaudet
Palvelukotien hartaudet
ke 1.9, 8.9., 15.9. 22.9. ja
29.9. klo 14 Kamari, klo
15 Kotitie, klo 16 Kielas.
Ti 31.8., 14.9. ja 28.9. hartaus klo 15 Iltarusko.
To 16.9. klo 14.30 hartaus
Koivulakoti.
Raamattupiirit
To 26.8., ke 8.9. ja ke
22.9. 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.

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.

Oulusta Pelloon ja
takaisin – kokemuksia
työnkierrosta
Olen Päivi Liiti, Oulun tuomiokapitulin hiippakuntapastori. Tuo nimike tarkoittaa sitä, että hoidan työkseni papiston palvelussuhdeasioita, annan hallinnollista neuvontaa sekä koulutan. Tuomiokapituli on
ollut työnantajani vuodesta
2016.
Talvella 2021 aloin pohtia,
kuinka monta vuotta tällainen kaltaiseni hallinnon
työntekijä voi olla poissa
seurakunnasta ilman, että tuntuma seurakuntien todellisuuteen ohenee liikaa. Pohdintojeni tuloksena päädyin
esittämään sekä esihenkilölleni että piispa Jukalle työnkiertojaksoa, jonka kautta voisin paitsi kehittää omaa
osaamistani, myös olla kenties muutaman viikon ajan
avuksi jossakin paikallisseurakunnassa. Olennaista ajatuksessani oli lähteä pieneen seurakuntaan, ja päädyin
-ehkäpä jonkinlaisesta lukkarinrakkaudesta Tornionjokilaaksoa kohtaan- viettämään kesä-heinäkuun taitteessa
kaksi viikkoa työnkierrossa Pellon seurakunnassa.
TOP 5: työnkierron anti
1. Itsensä johtamisen merkitys korostui. Tämän merkitys näkyi ja tuntui päivittäin: priorisoimisessa, tehtäviin valmistautumisessa, ajanhallinnassa, tarpeessa
siirtää itsensä roolista, tilanteesta ja tunnetilasta toiseen. Myös luova työ ylipäätään vaatii erinomaisia
itsensä johtamisen taitoja.
2. Osaaminen päivittyi. Nyt tiedän paremmin, mitä
on seurakuntatyö 2020-luvulla ja mikä vaikkapa kohtaamisten dynamiikassa muuttuu maskien ja striimausten myötä. Mahdankohan liioitella, jos sanon nyt
Virasto palvelee
Avoinna ti–to klo 10–14, suositeltavaa asioida etäyhteyksin tai ajanvarauksella.
Hyvä vierailija, käytäthän maskia, kun tulet meille!
Osoite: Lapintie 3, 95700 Pello Puh: 040 839 9771Sposti: pello@evl.fi
Kotisivut: www.pellonseurakunta.fi

Katso tuoreimmat: www.pellonseurakunta.fi

tuntevani hiukan paremmin sitä, mitä paikallisseurakunnan pulssilla juuri tällä hetkellä tapahtuu?
3. Ihmiset ovat suuri ilo.”Emmä met sunkhaan pappia
pelkää!” ilmoitti kuuluvasti eräskin helteessä kahvitteleva herraseurue, ja tämä myönteinen avoimuus allekirjoittaneen suhteen näkyi ja tuntui riemastuttavasti
joka päivä. Toisaalta olin jonkin päivän iltana jo suorastaan hengästynyt päivän kohtaamisten määrästä.
4. Ilman seurakuntalaisia ei ole seurakuntaa. Pellossa suuri joukko seurakuntalaisia antaa panoksensa
kotiseurakuntansa eteen, mikä näkyi myös näin keskellä kesää. Vapaaehtoisuudesta puhuminen tuntuu
tässä kohdassa melkein vähättelyltä: seurakuntalaisilla on vahva toimijuus ja omistajuus kotiseurakunnassaan, ja hyvä niin. Ihmisten sitoutuminen oli käsinkosketeltavaa -ja koskettavaa.
5. Pappeus kaupungissa on jotakin ihan muuta
kuin pappeus maalla. Maaseudulla pappi tekee aivan
kaikkea, kaupungissa tehtävien skaala on usein rajatumpi. Mielestäni on yleisesti ottaen hyvä, että moni

uusi pappi aloittaa työuransa juuri pienessä seurakunnassa, jolloin seurakuntaelämän koko kirjo vauvakerhosta diakoniapiiriin ja kylätapahtumien järjestämiseen tulee tutuksi.
Yhteenveto
Summa summarum: Olipa innostava ja hyödyllinen
jakso! Seurakuntatyön todellisuuden monet puolet
muistuivat mieleen, opin uutta, ja myös oma työ näyttäytyi toisenlaisena kauempaa katsottuna. Erityisen
tärkeää oli lähteä riittävän kauas Oulusta, joka jo pelkästään demografialtaan on kovin erilainen verrattuna
pääosaan hiippakuntaamme.
Päivi Liiti

hiippakuntapastori

Henkilökunta
Diakonissa Riikka Gammelin, riikka.gammelin@evl.fi, 040 562 8321, vapaapäivät la ja su • Kanttori Hanna-Maria Koivumaa,
hanna-maria.koivumaa@evl.fi, 040 832 6220, vapaapäivät pääsääntöisesti ma ja ti • Seurakuntamestari Jari Konttaniemi,
jari.konttaniemi@evl.fi, 040 861 2753 • Siivooja-suntio Taina Laitamaa, taina.laitamaa@evl.fi, 040 839 9787 • Vs. seurakuntapastori
Katja Saarikoski, katja.saarikoski@evl.fi, 040 839 9775 • Lapsi- ja nuorisonohjaaja Aune Tuoma, aune.tuoma@evl.fi, 040 839 9780
Vt. kirkkoherra Riittaleena Tuomi, riittaleena.tuomi@evl.fi, 040 839 9772 • Toimistosihteeri Annette Välimaa, annette.valimaa@evl.fi,
040 839 9771 • Talouspäällikkö Pirta Melaluoto, Ylitornion seurakunta, Hallinto- ja talouspalvelut, pirta.melaluoto@evl.fi, 0400 399 270

