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Maaliskuun toimintaa

Kotiseurakunta
kutsuu

Sunnuntaina 28.2.
klo 10 sanajumalanpalvelus Pellon kirkosta,
vain etäyhteydellä.
Maaliskuussa 20 hengen
kokoontumisrajoitusta
noudattaen:
Sunnuntaina 7.3.
klo 10 sanajumalanpalvelus Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 14.3.
klo 10 sanajumalanpalvelus Turtolan kirkossa.
Sunnuntaina 21.3.
klo 10 sanajumalanpalvelus Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 28.3.
klo 10 jumalanpalvelus
Pellon kirkossa.
Koronatilanteen takia
ei vietetä messua. Kaik-

kein turvallisinta jumalanpalvelukseen osallistuminen on etäyhteydellä.
Jumalanpalveluksen
jälkeen kirkon ovet ovat
avoinna vielä tunnin ajan,
jolloin on mahdollisuus
ehtoollisen nauttimiseen ja
hiljentymiseen.
Maaliskuun aikana
kirkon ovet ovat auki sunnuntaisin klo 9.30–12. Kirkossa ei voi olla läsnä yli
20:ta henkeä 22.2.–21.3.
välisenä aikana.
Maanantaina 29.3.
klo 18 hiljaisen viikon
iltakirkko Pellon kirkossa.
Tiistaina 30.3.
klo 18 hiljaisen viikon
iltakirkko Pellon kirkossa.
Keskiviikkona 31.3.
klo 18 hiljaisen viikon
iltakirkko Turtolan kirkossa.
Tilaisuudet striimataan.
Rajoitusten aikana myös
jumalanpalvelukset ovat
katsottavissa viikon ajan.
Linkki kotisivulta
www.pellonseurakunta.

HARTAUSKASSIT
Pellossa kunnan eri palvelukodeissa ja terveyskeskuksessa vietetään säännöllistä
hartauselämää. Seurakunnan työntekijät ja myös
vapaaehtoiset ovat pitäneet
hartaushetkiä eri yksiköissä.
Sanan, rukouksen, laulujen
ja myös ehtoollisen äärellä
on ollut monia siunattuja
yhteisiä hetkiä.
Korona-aikaan luonnollisesti toimitaan ja vierailuja
tehdään vallitsevien rajoitusten puitteissa. Olemme
seurakunnassa koonneet eri
yksiköitä varten hartauskassit, joissa on materiaalia
asukkaiden hengellisen
elämän tueksi. Kassista
löytyy Virsikirja ja Kotien
rukouskirja sekä ohjeet
rukoushetken järjestämiseen
asukkaan huoneessa tai koko
yksikön väelle. Mukana on
valikoituja raamatunkohtia
ja lista tutuista virsistä eri
tilanteisiin. Kassista löytyy

myös tarvikkeet pienen alttarin kokoamiseen; ikoni ja
ikoniteline, risti, LED-kynttilä ja liina.
Seurakunnan työntekijän voi aina asukkaan niin
toivoessa, rajoitusten salliessa, kutsua paikalle keskusteluja, rukousta ja ehtoollisen jakamista varten.
Hartauskassit on toimitettu Iltaruskoon, terveyskeskuksen vuodeosastolle, Koivulakodille, Meän
kodille ja palvekoteihin
Kamarille, Kotitielle ja
Kielakseen.

Keräykseen voi osallistua seuraavilla tavoilla:
maksamalla YV-tileille seurakunnan viitenumerolla
303464
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Pellon seurakunnan Yhteisvastuun MobilePay-numero
on 31461.
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Nuoret
Nuorten Nurkat torstaina
4.3. ja 18.3. klo 18–20 etäyhteydellä!
Lisätietoja Katja Saarikoski tai Aune Tuoma.
Rippikoulu
Su 21.3. klo 12-17 Rippikoulupäivä Pellon seurakuntakodilla, maskisuositus.
Huom! Seuraamme korona
ohjeistusta ja koronatilanne
voi aiheuttaa muutoksia rippikoulupäivien ajankohtiin
ja toteutukseen. 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
Kuorot on peruttu toistaiseksi. Hanna-Maria ilmoittaa kuorokohtaisesti siitä,
miten maaliskuun aikana
harjoitellaan – etäyhteyksin
tai pienemmissä ryhmissä.
Lisätiedot kanttori HannaMaria Koivumaa, 0408326220.
Hartaudet
Hartauksia ei järjestetä
palveluasumisen yksiköissä
22.2.–21.3. voimassa olevan
kokoontumisrajoituksen
aikana. Yksiköihin on toimitettu diakonissan kokoamat
hartauskassit, joissa on materiaalia pienen hartaushetken
järjestämiseen asukkaille
yhteisesti tai yksityisesti.

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 luterilaista seurakuntaa, Suomen Pipliaseuran
ja Kirkon ulkomaanavun
toimintaa. Lähetystukirenkaaseen voi liittyä kirkkoherranvirastossa, jolloin saat
ajankohtaista tietoa kotiin.
Lisätietoja Pellon kirkkoherranvirastosta.

Lähetys
Silmukka-käsityöpiiri
peruttu 21.3. asti.

Kotikäyntityö
Koronatilanteen kiihtymisvaiheessa vältetään kotikäyntejä. Sairaan ehtoollinen on
mahdollista järjestää hoitavan tahon ohjeistuksia noudattaen.

Raamattupiirit
Koronatilanteen salliessa
ke 10.3. ja 24.3. klo 18 raamattupiiri Pellon kirkon
seurakuntasalissa. Luetaan

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
Kirkkoherranvirasto
avoinna ti–to klo 10–14,
helmikuun loppuun asti
seurakunnan virastopalvelut hoidetaan etäyhteyksin
puhelimitse ja sähköpostilla.
Parhaiten toimistosihteerin
tavoittaa ti, ke, to klo 10–14.
Hyvä vierailija, käytäthän
maskia, kun tulet meille!
Lapintie 3, 95700 Pello
Puh: 040 839 9771
Sähköposti: pello@evl.fi
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YHTEISVASTUUKERÄYS

Seurakunnan
nettisivulta
(pellonseurakunta.fi)
löytyy suora
lahjoituslinkki.

Varhaisnuoret
Kerhotoiminta on tauolla
21.3. asti. Jatkosta tiedotetaan seurakunnan kotisivulla
www.pellonseurakunta.fi
tapahtumakalenterissa.
Varhaisnuorten kevätleiri,
0.–6.lk. oli suunniteltu 26.–
27.3. Aune ilmoittaa mahdollisesta uudesta ajankohdasta,
koronatilanteen eteneminen
huomioiden. Lisätietoja
Aunelta, puh 0408399780 tai
aune.tuoma@evl.fi

Nyt myös Lapin sairaanhoitopiirissä on siirrytty koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.
Seurakunnan toiminnassa
noudatetaan 20 hengen
kokoontumisrajoitusta maanantaista 22.2. alkaen aina
21.3. saakka. Koska epidemia etenee tällä hetkellä alueellamme erittäin herkästi,
on kokoontumisrajoituksen
lisäksi tarpeen toimia erityistä varovaisuutta ja oman
kunnan terveysviranomaisten ohjeita huolellisesti noudattaen.
Helmikuun loppuun asti
seurakunnan virastopalvelut hoidetaan etäyhteyksin
puhelimitse ja sähköpostilla.
Parhaiten toimistosihteerin
tavoittaa ti, ke, to klo 10–14.

Maaliskuun aikana on suositeltavaa varata aika virastolla asiointiin.
Kirkolliset toimitukset:
hautaan siunaamiset ja kasteet toteutetaan voimassa
olevien rajoitusten puitteissa.
Toimittavalla papilla on tiedossaan tuomiokapitulin
ja piispan antamat ohjeet,
joiden mukaan näissä erityistä herkkyyttä vaativissa
tilaisuuksissa toimitaan.
Seurakunnassa toimitetaan jumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina ja juhlapyhänä, mutta epidemiavaiheen mukaan määräytyy
jumalanpalveluksen viettämisen tapa. Helmikuun
viimeisenä sunnuntaina
28.2. toimitetaan jumalanpalvelus ilman läsnä olevaa

seurakuntaa, eli ainoastaan
etäyhteyksin, seurakunnan
Facebook-sivun kautta.
Myös maaliskuun ajan
jumalanpalveluksiin osallistuminen on kaikkein turvallisinta etäyhteydellä. Jumalanpalvelusten jälkeen kirkon
ovet ovat avoinna vielä
tunnin ajan, jolloin on mahdollisuus ehtoollisen nauttimiseen ja hiljentymiseen.
Maaliskuun
aikana
kirkon ovet ovat auki sunnuntaisin klo 9.30–12. Kirkossa ei voi olla läsnä yli
20:ta henkeä 22.2.–21.3.
välisenä aikana.
Hartausvierailuja ei tehdä
palveluasumisen yksiköihin
kokoontumisrajoituksen
aikana. Yksiköihin on toimitettu diakonissan kokoamat

hartauskassit, joissa on materiaalia pienen hartaushetken
järjestämiseen asukkaille
yhteisesti tai yksityisesti.
Seurakunnan työntekijää
voi pyytää käymään keskustelemassa ja myös yksityistä
ehtoollista antamassa, jos
koronatilanne ja hoitavan
tahon ohjeet sen sallivat.
On myös hyvä muistaa, että
seurakunnan työntekijöitä
saa mielellään hoksauttaa
siitä, jos tietää, että kohtaamistamme tai puhelinsoittoa
erityisesti kaivataan.
Nyt korona koettelee meitäkin. Ollaan kiitollisia siitä,
että säästyimme siltä niin
pitkään ja muistetaan, että
kaiken huolenkin keskellä
olemme hyvän Jumalan turvallisessa suojassa!

”Eniten yllätti köyhyys” – Yhteisvastuu 2021
Otsikko viittaa vanhusten
köyhyyteen, joka on tämän
vuoden Yhteisvastuukeräyksen teema. Suomessa ikäihmisten köyhyyttä aiheuttaa
moni asia. Työelämän ulkopuolella oleminen, työkyvyttömyys, mielenterveyden
ongelmat ja erilaiset elämänkriisit aiheuttavat taloudellisia ongelmia. Monilla
vanhuksilla on myös suuret
lääke- ja sairauskulut. Usein
kyse on monen asian summasta. Joskus pitää miettiä,
käyttääkö vähät rahat ruokaan vai lääkkeisiin.
YV-keräyksen tuotosta
40 % käytetään Suomessa
ikäihmisten köyhyyden ja

syrjäytymisen lievittämiseen.
Puolet tästä summasta jää
keräyspaikkakunnalle käytettäväksi teeman mukaiseen
työhön. Osa tuotosta menee
Kirkon diakoniarahastolle,
jonka kautta autetaan yksittäisiä vanhuksia taloudellisissa vaikeuksissa yhteistyössä paikallisseurakuntien
kanssa. Rahaa käytetään
myös maksuttomien digitaitokurssien järjestämiseen
ikäihmisille.
YV-keräys kantaa vastuuta myös maailman kriisialueilla. 60 % tuotosta menee
Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastolle, joka
auttaa katastrofien, konflik-

tien ja luonnonmullistusten
aiheuttamassa hädässä kaikkein pahiten kärsineitä ihmisiä kehittyvissä maissa. Yksi
haavoittuvimmista ryhmistä
näissä tilanteissa ovat vanhukset. Koko yhteisöä tukemalla autetaan myös heitä.
Tuki menee aina sinne, missä
tarve on. Tämän vuoden esimerkkimaana on Uganda,
jossa Kirkon Ulkomaanapu
tekee työtä erityisesti pakolaisasutusalueilla.
Täällä Pellossa ehdittiin jo
aloitella keräystä Ystävänviikon rokotustempauksella ja
laskiaistiistain hernekeitolla
– kiitos kaikille näihin osallistuneille! Kevääksi on suun-

nitteilla Riemukierroshiihtoa, konserttia ja Yhteisvastuuiltaa, mutta näistä ilmoitamme lähempänä. Kaikessa
toimitaan kunkin hetken
koronarajoitusten mukaan.
Juuri nyt keräykseen voi
osallistua lahjoittamalla.
Tällä sivulla on erillinen
ilmoitus eri maksutavoista
tileille (kannattaa käyttää
viitenumeroa niin lahjasi
kerryttää Pellon seurakunnan tulosta) ja MobilePaylla.
Myös seurakunnan kotisivulta (pellonseurakunta.fi)
löytyy suora lahjoituslinkki.
Lisätietoa keräyksestä löytyy
sivulta yhteisvastuu.fi. Kiitos
lahjastasi!

