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Meän kirkko – Pellon seurakunta tiedottaa
Huhtikuun toimintaa

Kotiseurakunta
kutsuu

Sunnuntaina 28.3.
klo 10 Palmusunnuntain
jumalanpalvelus Pellon
kirkossa, vain etäyhteydellä,
klo 11–12 kirkon ovet
auki, jolloin mahdollisuus
ehtoollisen nauttimiseen.
Maanantaina 29.3.
klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko Pellon kirkossa,
mukaelma J.S. Bachin Matteuspassiosta, Matteuksen evankeliumin mukaan
sanaa ja musiikkia, vain
etäyhteydellä.
Tiistaina 30.3.
klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko Pellon kirkossa,
Lapin musiikkiopiston pianistit, vain etäyhteydellä.
Torstaina 1.4.
klo 14 Kiirastorstain
ehtoollisjumalanpalvelus
Turtolan kirkossa (ei striimata), osallistuminen sektoreittain, 2 x 6 henkilöä.
klo 16 Kiirastorstain
ehtoollisjumalanpalvelus
Pellon kirkossa (ei striimata), osallistuminen sektoreittain, 2 x 6 henkilöä.
klo 18 Kiirastorstain iltamessu Pellon kirkossa,
osallistuminen sektoreittain, 2 x 6 henkilöä, myös
etäyhteydellä.
Perjantaina 2.4.
klo 10 Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus
Pellon kirkossa, vain etäyh-

teydellä.
klo 18 kärsimyslaulujen
ilta Pellon kirkossa, vain
etäyhteydellä.
Sunnuntaina 4.4.
klo 10 Pääsiäispäivän
messu Pellon kirkossa,
vain etäyhdellä,
klo 11–12 kirkon ovet
auki, jolloin mahdollisuus
ehtoollisen nauttimiseen.
Maanantaina 5.4.
klo 10 2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus Pellon kirkossa, vain
etäyhteydellä.
Sunnuntaina 11.4.
klo 10 jumalanpalvelus Pellon kirkossa, vain
etäyhteydellä,
klo 11–12 kirkon ovet
auki, jolloin mahdollisuus
ehtoollisen nauttimiseen.
Sunnuntaina 18.4.
klo 10 jumalanpalvelus
Pellon kirkossa.
Sunnuntaina 25.4.
klo 10 jumalanpalvelus
Turtolan kirkossa,
klo 18 Tuomasmessu
Pellon kirkossa.
Torstaina 29.4.
klo 18 kevätkonsertti
Pellon kirkossa, kolehti
Yhteisvastuu keräykselle.
Jumalanpalvelukset ja
tilaisuudet striimataan.
Linkki kotisivulta, www.
pellonseurakunta.fi. Kaikissa Pellon seurakunnan
tilaisuuksissa noudatetaan
voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta.

Varhaisnuoret
Koronatilanteen salliessa
tiistaisin 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.
Varhaisnuorten kevätleiri
23.–24.4. Palojärven Lomakeskuksessa 0.-6.lk. Leiri
maksaa 15 € - sisarale -50%.
Ilmoittautumiset kahta
viikkoa ennen leirin alkua
Aunelle puh 040 839 9780 tai
aune.tuoma@evl.fi
HUOMIOIDAAN MAHDOLLISET KORONARAJOITUKSET LEIRIN
SUHTEEN!
Nuoret
Koronatilanteen salliessa
torstaisin klo 18–20 Nuorten
Nurkka seurakuntakodin
rivitalolla. Lisätietoja Katja
Saarikoski tai Aune Tuoma.
Rippikoulu
Koronatilanteen salliessa, la
17.4. klo 11 alkaen rippikoulupäivä Turtolan kirkossa.
Su 18.4. klo 10 alkaen rippikoulupäivä Pellon kirkossa.
Lisätietoja Katja Saarikoski
tai Aune Tuoma.

KAUSITYÖNTEKIJÄ
Hautausmaat ovat kulttuurisesti arvokkaita alueita. Seurakunta vastaa niiden hoidosta ja siitä, että hiljentymiselle ja poisnukkuneiden omaisten muistamiselle on
hyvät puitteet.
Pellon seurakunta palkkaa kausityöntekijöitä määräaikaiseen työsuhteeseen 2 henkilöä.
Työtehtävä 1: Ajalle 7.6.–10.9.2021, hautausmaan ja hautojen hoito- ja kunnossapitotehtäviä, muun muassa kitkentää, haravoimista, kukkien istuttamista, nurmikon
leikkaamista, seurakunnan kiinteistöjen siivous ja nuorten kesätyötekijöiden opastusta ja valvontaa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.
Työtehtävä 2: Ajalle 24.5.–24.9.2021, hautausmaan ja hautojen hoito- ja kunnossapitotehtäviä, muun muassa nurmikon leikkaamista, hautojen kaivuu, täyttö ja
tasaus, sekä kiinteistöjen hoitoa ja nuorten kesätyötekijöiden opastusta ja valvontaa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.
Edellytämme, että olet 18 vuotta täyttänyt ja omaat kykyä fyysiseen ulkotyöhön.
Aikaisempi kokemus puisto- ja puutarhatöistä katsotaan eduksi. Työaika on 38 h
15 min/vko.
Hautausmailla noudatetaan Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkaus on
tehtäväkohtainen ja se määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan.
Kirjalliset hakemukset lähetetään viimeistään 23.4.2021 Pellon seurakunta, Riittaleena Tuomi, Lapintie 3, 95700 Pello tai sähköpostilla riittaleena.tuomi@evl.fi, lisää
maininta hakemukseen kumpaan tehtävään haet.
Lisätietoja antavat seurakuntamestari Jari Konttaniemi puh. 040 861 2753 tai
siivooja-suntio Taina Laitamaa 040 839 9787.

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
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.
Lisätiedot kanttori HannaMaria Koivumaa, 040 832
6220.
Hartaudet
Koronatilanteen salliessa,
palvelukotien hartaudet ke
31.3., 14.4. ja 28.4. klo 14
Kamari, klo 15 Kotitie, klo
16 Kielas.
Ke 21.4. klo 12 toimintakeskus.
To 1.4. klo 14.30 Koivulakoti, pappina Terhi
Ämmälä.

Lähetys
Ti 6.4. klo 17.30 Pellon seurakuntakodilla ja 20.4. klo
17.30 Pellon kirkon seurakuntasalissa Silmukka–käsityöpiiri, tehdään yhdessä
käsitöitä lähetystyön ja diakonian hyväksi, poristaan ja
juodaan iltakahvit/teet. Tervetuloa mukaan tekemään
yhdessä!
Raamattupiirit
Koronatilanteen salliessa
ke 7.4. ja 21.4. 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 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

Kirkkovuoden suurinta juhla-aikaa vietetään
jo toistamiseen poikkeusoloissa.
Vuosi jo eletty koronan kanssa ja nyt on lähdetty uudelle kierrokselle. Meneillään oleva
sulkuaikakin jatkuu vielä kahdella viikolla,
ja on näin ollen voimassa 11.4. saakka.
Seurakunnan hiljaisen viikon ja pääsiäisen tilaisuuksien suunnittelussa on yritetty
huomioida riittävä monipuolisuus ja osallistumismahdollisuus rajoitusten puitteissa.
Livelähetyksiä tulee kotikirkosta lähes päivittäin. Kiirastorstain ehtoollisen viettäminen on kuitenkin monelle seurakuntalaisella
rakas perinne, ja jotta tähän olisi turvallisesti mahdollisuus, järjestetään 1.4. kaikkiaan kolme ehtoollisjumalanpalvelusta: klo
14 Turtolan kirkossa ja klo 16 sekä 18 Pellon
kirkossa. Klo 18 iltamessussa toteutetaan
alttarin riisuminen ja peittäminen mustaan
kankaaseen. Kiirastorstain jumalanpalveluksissa käytetään kirkkotilan sektorointia,
eli rajaamista kahteen erilliseen osastoon,
joiden välillä ei muodostu kontaktia.
Tilaisuuksien tiedot ja mahdolliset muutokset päivitetään seurakunnan kotisivun
tapahtumakalenteriin sekä paikallislehden
viikkoilmoituksiin.
Vaikka kestävyys on koetuksella, niin
yhdessä toinen toista tukien tätä koronanselätystaistelua jatketaan ja jaksetaan. Nyt
on kuitenkin jo nähtävissä, että maailma ei
enää palaa kokonaan ennalleen, sillä niin
moni asia on ollut myllerryksessä. Muutoksessa ei milloinkaan ole vain joko hyvää tai
pahaa, vaan aina molempia. Voi käydä jopa
niin, että muutos saa ihmisen näkemään
asioita ja elämän kerroksia uusin silmin.

Silloin pienistä, aiemmin huomaamatta jääneistä asioista voi löytää uusia, merkityksellisiä ilonaiheita. Tällainen havahtuminen
on sukua aidolle lapsenmielisyydelle; sille
riemulle ja ihmetykselle, jota lapsi kokee
nähdessään kevään ensimmäisen perhosen
tai tunnustellessaan pajunkissan pehmeyttä.
Uupumuksen tai surun keskellä ilon aiheiden löytäminen tai näkeminen voi olla ylivoimaista. Silloin tarvitaan vierelle se ystävä
tai taho, joka auttaa ja toimii varatoivona
– nähden ja taluttaen huomiseen. Jossakin
tulevaisuudessa on sekin päivä, kun tätä
kaikkea voidaan muistella menneenä ajanjaksona, josta sittenkin selvittiin. Se päivä
on jo Kaikkivaltiaalla tiedossa!
Riittaleena Tuomi

