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”

Seuris on elämäntapa. Täällä on
aina tunnelma
katossa.

Silja Saarenmaan (vas.), Susanne Janeskarin,
Riku Isoahon (takana) ja Henri Ahlstedtin
mukaan Seuriksella käyminen on elämäntapa.

Rento ja hauska tunnelma kutsuu nuorteniltaan
Seurikselle kokoontuu joka viikko yli
200 eri-ikäistä nuorta ja nuorta aikuista.

P

ari kertaa viikossa Kirkkoveräjän seurakuntatalon piha
täyttyy pyöristä ja mopoista ja
sisällä ”Seuriksella” sohvat eriikäisistä nuorista. Silja Saarenmaa, 19, ja Henri Ahlstedt, 22, ovat
tulleet syyskuisena torstai-iltana Seurikselle niin kuin yleensä joka viikko.
− Tulen Seurikselle aina, kun se on auki.
Olen käynyt riparista asti, Ahlstedt sanoo.
− Täällä on rento ja hauska tunnelma,
Saarenmaa jatkaa.
Kaksikon kanssa sinisillä sohvilla istu-

Nuoret tulevat Seurikselle tapaamaan
kavereita ja viettämään aikaa yhdessä.

vat Riku Isoaho, 19, Susanne Janeskari,
24 ja Natalia Kaseva, 17. He kaikki ovat
tiiviisti mukana seurakunnan nuorten ja
nuorten aikuisten toiminnassa.
Seurikselle joukon tuo ystävien tapaaminen ja ajanviettäminen esimerkiksi biljardia pelaten.

SEURIS ELÄMÄNTAPANA

Nuorteniltojen kaava on nuorten näköinen.
− Me jutellaan, juodaan kahvia ja pelaillaan, Saarenmaa sanoo.
− Ollaan vain yhdessä ja vaihdetaan
kuulumisia, Ahlstedt täydentää.
− Seuris on elämäntapa. Täällä on aina
tunnelma katossa, kehuu Isoaho.
Jokaiseen nuorteniltaan kuuluu viisitoista minuuttia kestävä hartaus. Jos ei halua osallistua, voi käydä muualla ja palata,
kun hartaus on päättynyt.
− Varttikirkot kuuluvat tähän juttuun.
On kiva hiljentyä hetkeksi, Saarenmaa sanoo.

HYVÄ SIJAINTI JA TILAT

Pirkkalan seurakunnan toimintaan osal-

listuvien nuorten määrä sekä rippikoulunkäyntiprosentit ovat valtakunnallisessa
vertailussa kärkiluokkaa. Rippikouluikäluokasta jää toimintaan noin 60 prosenttia.
Nuorteniltoihin osallistuu 200 nuorta joko jompanakumpana iltana tai molempina.
− Meillä on riittävästi tilaa ja hyvä sijainti. Meillä ei ole tiukkoja sääntöjä, koska nuoret osaavat olla kunnolla. Isoja
häiriöitä ei ole ikinä ollut, iloitsee nuorisopastori Arto Köykkä.
Nuorteniltoihin kokoontuvat nuoret
ovat iältään 15:n ja 35:n väliltä. Ikäskaala
on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
nuortenilloissa harvinainen.
Nuorisotyönohjaaja Taru Lossin mukaan nuoret aikuiset ovat välinputoajia
kasvaessaan ulos nuorten toiminnan piiristä.
− Kirkosta eroaa eniten nuoria aikuisia.
Kirkolla olisi paljon annettavaa muuttuvassa elämäntilanteessa eläville. Laadukkaalle toiminnalle on tilausta. Meillä esimerkiksi K18-leirille ensimmäistä kertaa
pääseminen on iso juttu.
Eri-ikäisiä nuoria yhdistävät kokemukset Pirkkalan seurakunnassa käydystä riparista sekä Lotjan tuvasta.
Hanna Parviainen

Nuorisotyö
Pirkkalan
seurakunnassa
–– Nuortenillat Kirkkoveräjän seurakuntatalossa
ke ja to klo 18−22.
–– Kerran kuussa nuorten
aikuisten K18-keskustelu, jossa ajankohtaisia
aiheita ja vierailijoita.
–– Lotjan tupa -leirikeskus
sijaitsee Pudasjärvellä.
–– Noin 6 rippikoululeiriä Pudasjärvellä ja yksi
Korpilahdella.
–– Lotjalla myös hiihtolomaleiri, pääsiäisleiri, K30-leiri, jatkoripari,
syyslomaleiri ja vuosihuolto K18.
–– Isosina ja apuohjaajina työskentely iso osa
seuriselämää.

seuris.net,
IG @seurispirkkala,
FB pirkkalan.seuris

Seurakunnan ympäristöohjelma onnistunut erinomaisesti
Kirkkohallitus myönsi Pirkkalan seurakunnalle ympäristödiplomin joulukuussa 2015. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa täyttämään vastuuta luomakunnasta.
– Ympäristöstä huolehtiminen on ehdoton välttämättömyys. Ongelmien vähättely ja vastuun siirtäminen yrityksille tai toisille valtioille on huono tekosyy
olla yrittämättä, sanoo ympäristöhuollon asiantuntija, seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo.
– Pirkkalan seurakunta on huolehtinut ympäristöohjelman asettamista tavoitteista paremmin kuin hyvin.
Toivon, että kehitys jatkuu samaan suuntaan. Ympäristöindikaattorit osoittavat sekajätteen vähentyneen ja
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biojätteen lisääntyneen, mikä kertoo
lajittelun lisääntymisestä. Työntekijät ovat suorittaneet itsearvion auditoinnin avulla, mistä seurakunnan
ympäristötyöryhmä saa arvokasta
apua ensi vuodelle, kun anomme
diplomia uudestaan.

VAKIINTUNEITA
KÄYTÄNTÖJÄ

Pirkkalan seurakunnalle on laadittu
ympäristökasvatussuunnitelma osana
seurakunnan ympäristöohjelmaa. Suunnitelman toteutus sisältyy seurakunnan toimintasuunnitelmaan. Kaikki työmuodot ja työntekijät

ovat vaikuttaneet ympäristökasvatussuunnitelman sisältöön.
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on
läpäistä kaikkien työmuotojen toiminta. Työtä on tehty hengellisen työn
eri muodoissa jo pitkään. Vakiintuneita käytäntöjä ja tapahtumia ovat
ilmastotapahtuma Earth Hour, villiyrttikurssi, palstaviljely ja haravointitalkoot. Jumalanpalveluselämässä
ympäristöasiat on huomioitu esimerkiksi kylvön ja sadon siunauksessa, metsän joulurauhassa ja luomakunnan sunnuntain perhemessussa.
Mari Lilja

Samassa kirkkoveneessä Pyhäjärvellä
Kirkkovenesoudussa mukana 770 soutajaa ja perämiestä

SOUTAMISESSA
YHTEINEN TAVOITE

Tärkeää on rytmissä ja tahdissa pysyminen.
– Soutu on juuri siinä mielessä rentouttavaa, että on keskityttävä samaan
tahtiin, vedonpituuteen ja siihen, mihin
kohtaan aalto iskee. Kannattaa seurata
tahtiairoa, kuunnella perämiestä, muistaa turvallisuus ja ojentaa toiselle auttavaa kättä. Soutamaan ei kannata myöskään lähteä ”niskanappi kireellä”, kun
porukassa on monenlaista soutajaa. Jokainen kyllä tekee parhaansa, ja soutaa
voi sillä voimalla, millä jaksaa, vinkaa
Tapani.

Mari Lilja

P

irkkalalainen Annukka Tapani huomasi kesän 2017 lopussa
Pirkkalan seurakunnan ilmoituksen kirkkovenesoudusta.
Siitä lähtien hän on ollut innokkaasti
mukana kirkkovenesoudussa.
– Kävin aikaisemmin neljä vuotta sisäsoudussa, ja pitkään minulla oli haave päästä oikeasti soutamaan. Minulla ei ollut yhtään tuttua seurakunnan
soutuporukassa. Vähän jännitti lähteä,
mutta porukka oli heti huippua. Kuntoilumuotona kirkkovenesoutu on monipuolista, perisuomalaista ja ekologista. Samalla pääsee nauttimaan kauniista
Pyhäjärven maisemista, kertoo Tapani.
Pirkkalan seurakunnassa on jo kymmenen vuoden ajan soudettu kirkkoveneellä viikoittain. Parin ensimmäisen
kesän ajan soudettiin Kalmarin soutajien veneellä, mutta sen jälkeen on soudettu seurakunnan omalla veneellä Johannalla.
Kirkkovenesoutu sai heti hyvän suosion, ja soutupaikat täyttyivät nopeasti.
Kesällä 2018 lisättiin soutupäivien määrää: Pyhäjärven aalloilla on soudettu tänä kesänä tiistaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin.

Paljasjalkainen pirkkalalainen Annukka Tapani (oik.) on
käynyt Pirkkalan kirkkovenesoudussa mukana kesästä
2017 lähtien. Kuvassa myös Kaj Skogberg (vas.), Jukka Aro,
Jorma Schukoff, Terhikki Knuuti ja Pentti Knuuti.
Hän kertoo viime aikoina pohtineensa työnsä puolesta sosiaalisen turvallisuuden käsitettä. Hänen mielestään
kirkkovenesoutua voisi juuri luonnehtia
tuolla termillä.
– Jokaisella soutajalla on paikkansa.
Paikka pitää toki neuvotella joka kerta
muuttuvassa ryhmässä uudelleen. Tekemisellä on kuitenkin yhteinen tavoite.
Parasta on olla yksilönä osana yhteisöä.
Tapani on ollut menneenä kesänä
noin 30 kertaa vesillä. Viikkoihin on
välillä mahtunut jopa kolme soutukertaa. Soutaminen on tuonut hyvää vastapainoa työlle.
– Mikä voisi olla parempaa tekemistä kesän aikana kuin soutaminen.

Ne ovat hyviä rauhoittumisen hetkiä. Alkusyksy on myös upeaa aikaa,
kun ruskan värit voi hahmottaa järveltä päin.

HELPPO LÄHTEÄ MUKAAN

Johannan kyytiin mahtuu kerralla 14
soutajaa ja yksi perämies. Tänä kesänä
kertyi yhteensä 63 soutukertaa. Mukana oli 770 soutajaa ja perämiestä. Ensikertalaisia kirkkoveneessä oli 275.
Pyhäjärvi on melko matala ja kivikkoinen järvi, joten on tärkeää tiedostaa
hyvät ja turvalliset reitit. Johannalla on
soudettu Nokian virran suulle, kierretty Luodon saarta sekä soudettu Haikanniemeen ja Saviselälle. Soutukerran

pituus on ollut noin puolitoista tuntia.
Kirkkovenesoutu soveltuu monen
ikäisille eikä vaadi erikoisia urheiluvarusteita. Asusteeksi riittävät joustava
urheilu- tai ulkoiluasu, jalkaan lenkkarit ja päähän varsinkin aurinkoisina
päivinä päähine. Mukaan on hyvä ottaa
oma vesipullo. Seurakunta lainaa kelluntaliivit.
– Porukkaan voi tulla mukaan matalalla kynnyksellä. Meitä yhdistää kiinnostus soutuun. Muuta ei tarvita. Kirkkoveneessä on hienoa yhteisöllisyys ja
yhdessä tekeminen; kirjaimellisesti ollaan samassa veneessä, kiittelee Tapani.
Mari Lilja

Pappilassa ja Lotjalla käynnissä isot rakennushankkeet
seurakuntatoimintaan. Hirsinen toimintarakennus on kerrosalaltaan 257
neliötä. Siihen tulee kaksi erikokoista
saunaosastoa sekä muita tiloja. Rakennuksesta tulee maalämpölämmitteinen,
kertoo talouspäällikkö Pekka Elomaa.
Pappilan alueen kehittämistä on
suunniteltu 2000-luvun alusta alkaen,
ja viime vuodet on suunnitelmia toteutettu. Alueelle on uudistettu tai rakennettu muun muassa väentupa ja aitta-

Elina Vanhatalo

Vanhan kirkon lähellä sijaitsevan Pappilan rantasaunarakennuksen pohjatyöt
ovat käynnissä. Leirikeskuksessa Lotjan
tuvalla Pudasjärvellä on aloitettu lokakuussa majoitusrakennuksen rakentaminen.
Pirkkalan seurakunnassa on viime
aikoina investoitu merkittävästi rakentamiseen.
– Pappilan rantasaunarakennus tulee monipuoliseen ja ympärivuotiseen

Pappilan rantasaunarakennuksen pohjatyöt aloitettiin syyskuun alussa.

kappeli sekä huvimaja, kirkkovenetalas,
laavu, kota, puuliiteri, lintutorni ja parkkialueita. Myös maa-aluetta on hankittu lisää kuusi hehtaaria.
Pappilan rantasaunarakennus valmistuu kesäkuussa 2019.

LOTJALLE 170 NELIÖN
MAJOITUSRAKENNUS

Seurakunnalla on runsasta, aktiivista
ja monipuolista toimintaa Pudasjärven
leirikeskuksessa. Alun perin eräleirikeskukseksi rakennetun paikan rakennuskanta on jäämässä nykyajan toimintaan
kelpaamattomaksi. Erityisesti uuden
nykyajan toimintaan soveltuvalle majoitusrakennukselle on ollut tarve.
Lotjalle on rakentumassa 170 neliön hirsinen maalämpölämmitteinen,
energiatehokas ja turvallinen majoitusrakennus. Uuden majoitusrakennuksen
saaminen on ollut välttämätöntä, jotta
toimintaa omassa leirikeskuksessa pys-

tytään jatkamaan.
– Näiden isojen rakennushankkeiden yhteiskustannukset ovat noin 1,8
miljoonaa euroa. Hankkeita ei ole ollut tarpeen rahoittaa suoranaisesti kirkollisverovaroin hyvän taloudenpidon ja
suunnittelun vuoksi. Seurakunta on viime vuosina kotiuttanut sijoituksistaan
voittoja yli miljoonalla eurolla ja myynyt hyvällä voitolla neljä vuokra-asuntoaan. Lisäksi Pappilan-Uittamon alueella
tehtiin hyviä maakauppoja. Tilikausilta 2014–2017 on seurakunnalle kertynyt
yhteensä 2 366 000 euroa ylijäämää. Täten on ollut investointivoimaa toiminnan tarpeisiin ja kehittämiseen seurakuntalaisten eli veronmaksajien hyväksi,
selvittää Elomaa.
Mari Lilja

Pirkkala
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Seurakuntavaalien valitsijayhdistykset
1. Onko valitsijayhdistyksellänne jokin hengellinen tai poliittinen viitekehys?
2. Tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle?

Seurakuntaväki

1.

Koemme Raamatun mukaiset
kristilliset arvot tärkeäksi ohjenuoraksi arjessa ja juhlassa. Evankeliumin sanoman tulee olla läsnä kaikissa Pirkkalan seurakunnan tilaisuuksissa.
Kuuntelemme toisia.

2.

Toisista välittäminen vahvistaa
seurakuntalaisen turvallisuuden
tunnetta ja innostaa osallistumaan. Perheiden hyvinvointia tulee tukea ja vahvistaa. Toimintojen suunnittelussa
huomioidaan eri-ikäiset ja helpotetaan
perheiden osallistumista tilaisuuksiin.
Seurakunnan vapaaehtoistyötä tulee
laajentaa ja yhteisöllisiä toimintatapoja lisätä. Tämä tarjoaa yhä laajemmalle joukolle osallistumisen ja onnistumisen iloa. Se vahvistaa yhteisöllisyyden
kokemusta myös yksin asuville ja yksinäisyyttä kokeville ihmisille. Monenlaisista toimintamahdollisuuksista tulee
kertoa aktiivisesti kuntaan muuttaville
uusille asukkaille – myös seurakuntaan
kuulumattomille.
Vapaaehtoisille järjestetään koulutusta.
Turvataan kasvavassa seurakunnassa
ajanmukaiset ja toimivat tilat seurakunnan eri työalojen tarpeeseen. Erityisesti
tämä tulee huomioida uusilla asuinalueilla kuten Soljan alueella.
Pappilan alueella Pirkkalassa ja Lotjan eräleirikeskuksessa tehdyt rakennushankkeet lisäävät mahdollisuuksia
uusille toiminnoille ja tarjoavat siten
seurakuntalaisille uusia harrastamisen
ja osallistumisen muotoja. Kannatamme Pappilan vanhan tiilitalon paikalle
uudisrakennuksen rakentamista.
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Pirkkalan
Partiolaiset

1.

Viitekehyksemme on Partioliike, joka on kansainvälinen lapsi- ja nuorisokasvatusaatteeseen perustuva liike. Suomen Partiolaiset ry:n
vuonna 2010 hyväksytyn peruskirjan
mukaan ”partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten
ja nuorten kasvua heidän yksilölliset
ominaispiirteensä huomioon ottaen.
Päämääränä on persoonallisuudeltaan
ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja
kansainvälisen yhteisön jäsen”.

2.

Osallisuus – lasten ja nuorten ääni kuuluviin
–– Lasten ja nuorten etu otetaan huomioon seurakunnan päätöksenteossa
–– Lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan ja niillä on merkitystä
–– Osallisuus ja vaikuttaminen tehdään mahdollisimman helpoksi
–– Partion asiantuntemusta hyödynnetään lapsia ja nuoria koskevissa asioissa.
Toiminta – mielekästä ja oikein resursoitua
–– Partiotoiminnan toimintaedellytykset turvataan seurakunnassa
–– Lasten ja nuorten toimintaa tuetaan ja kehitetään seurakunnassa
–– Seurakunnan partiotyön, eli Seppotoiminnan, resurssit ovat riittävät ja
toiminta on laadukasta
–– Diakoniatyö tuntee alueensa partiotyön ja tekee yhteistyötä lippukuntien kanssa.
Päätöksenteko – kestävää, läpinäkyvää
ja oikeudenmukaista
–– Seurakunnan päätöksenteko on läpinäkyvää ja oikeudenmukaista
–– Seurakunta kantaa vastuuta ympäristöstä ja on vastuullinen metsänomistaja.

SosialidemoRyhmä Lähde
kraatit, Vihreät ja
Poliittisesti sitoutumaton, seurasitoutumattomat 1. kuntaan sitoutunut.

1.

Ryhmässämme on sosialidemokraattisia, vihreitä ja sitoutumattomia kristittyjä. Ryhmämme jäsenten
päätöksentekoa ohjaavat arvot ja periaatteet, joiden mukaan kaikki ihmiset
nähdään samanarvoisina ja arvokkaina.
Kaikki saavat tulla mukaan eikä ketään
jätetä yksin.

2.

Ryhmämme tulevan valtuustokauden tavoitteita ovat kaikkien seurakuntalaisten tavoittaminen
monipuolisella tiedottamisella, seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen ja
toiminnan kehittäminen seurakuntalaisten ehdotuksista lähtien. Heikompiosaisten kohtaaminen ja tukeminen
ovat seurakuntamme yksi merkittävimmistä tehtävistä, jolloin diakoniatyöhön
panostaminen korostuu. Lisäksi haluamme vahvistaa seurakunnan ja kunnan
yhteistyötä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluikäistyössä ja vanhustenhoidossa. Vapaaehtoistyöntekijät ovat
seurakunnallemme tärkeä kulmakivi, ja
heihin tulee satsata. Myös nuorisotoimintaa tulee ylläpitää ja Lotjan tupaa
edelleen kehittää. Pappila on myös yksi
tärkeä kehittämiskohde, josta on tullut
entistä tärkeämpi kokoontumispaikka
kaikenikäisille. Toimintaa tulee kuitenkin suunnitella monipuolisesti ympäri
Pirkkalaa, jotta kaikki pääsevät mukaan.
Pidämme tärkeänä, että seurakunta tekee edelleen ympäristöystävällisiä ratkaisuja muun muassa uusia energiaratkaisuja hyödyntämällä.

2.

Yhteisöllinen seurakunta: Seurakunta on yhteisö, johon jokainen
on tervetullut. Seurakuntaa eivät tee ulkoiset puitteet, vaan ihmiset, jotka kokoontuvat yhteen. Yhteisönä saamme turvautua armahtavaan Jumalaan ja
pyytää hänen johdatustaan. Jumala, joka
ilmoittaa itsensä Raamatussa, on rakkaus ja koko seurakunnan ydin. Seurakunta kuuntelee hänen sanaansa ja ohjeitaan. Seurakunta kutsuu mukaan
uusia ihmisiä ja etsii uusia tapoja tukea
erilaisissa elämänvaiheissa olevia ihmisiä. Seurakunta auttaa ja huomioi erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
Tehtävä ulottuu myös kauas: Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia ovat tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Jokainen saa osallistua yhdessä tekemiseen
omien toiveidensa ja taitojensa mukaan.
Hoitava seurakunta: Seurakuntaan,
sen tiloihin ja tilaisuuksiin on helppo
tulla mukaan. Jokainen voi olla oma itsensä ja tulla kuulluksi. Etsimme yhdessä toivoa ja tukea Jumalalta. Seurakunnan toiminta vahvistaa luottamusta
Jumalaan erilaisissa elämäntilanteissa.
Seurakunta tarjoaa tarvittaessa apua ja
turvaa sekä edistää hyvinvointia. Seurakunnassa vaalitaan hiljaisuutta.
Liikkuva seurakunta: Seurakunta
järjestää tapahtumia, joissa voi liikkua,
ulkoilla ja nauttia luonnosta. Luontoelämykset motivoivat kantamaan
vastuuta ympäristöstä. Perheellä tai
porukalla voi lähteä esimerkiksi kävelyretkelle tai luontopoluille. Tapahtumissa on mukana pieni hiljentymishetki.

Katso ehdokkaat seuraava

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ 22 %

SEURAKUNTATYÖ 25 %

–– erilaiset ryhmät
–– diakoninen perhetyö
–– monipuolista tukea elämän solmukohdissa
–– sururyhmät
–– monikulttuurinen toiminta
–– tuki lähetysjärjestöille
–– lähetysmyymälä-kahvila Sirpakka

22 %

esittäytyvät

26 %

–– jumalanpalveluselämä
–– hautaansiunaaminen
–– muut kirkolliset toimitukset
–– seurakuntatilaisuudet
–– musiikkityö
–– tiedotus ja viestintä

25 %
7%
20 %

NUORISOTYÖ 26 %

Kirkko
keskellämme

1.

Olemme sitoutuneet kirkon oppiin ja kristilliseen elämäntapaan
ja olemme sidoksissa kirkon sanomaan ja
tehtävään. Haluamme olla seurakunnan
ääni, seurakunnan hallinnossa ja tuomme
kirkon sanomaa keskelle ihmisten arkea.
Kirkon tulee selväsanaisesti ja aktiivisesti osoittaa kaikkien tavoiteltavia arvoja ja
ihanteita. Tällaisia arvoja ovat nöyryys ja
huolenpito suhteessa luontoon, kohtuullisuus, yhteisen hyvän edistäminen ja oikeudenmukaisuus.

2.

Kirkon tulee olla tukena nuorten itsenäistyessä tarjoamalla heille tiloja,
arvoja tukevaa toimintaa sekä tarvittaessa
elämänohjeita yhteistyössä kodin kanssa.
Kirkon tulee olla tukena ja turvana kaiken
ikäisille heidän keskuudessaan niin hädän
hetkellä kuin arjen askareissa.
Seurakunta edistää kaikilla tasoilla kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista. Oman seurakunnan
taloutta hoidamme niin, että emme syö tulevien sukupolvien eväitä. Tavoittelemme
seurakuntaa palvelevaa ja hallinnon kevyttä kirkkoa. Haluamme rakentaa toiminnan
seurakuntalaisten elämästä käsin.
Ryhmälle ja kirkolle on tärkeää, että seurakunta tukee vanhempien eettisen kasvatuksen kasvatusotetta. Seurakunta tukee vanhemmuutta. Seurakunta
on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita.

alta aukeamalta!

–– rippikoulut
–– nuortenillat
–– nuorten aikuisten
toiminta
–– leirit, retket ja
tapahtumat
–– partiotoiminnan tukeminen
–– kouluikäisten harrasteja iltapäiväkerhot

AIKUISTYÖ 7 %
VARHAISKASVATUS
TYÖ 20 %
–– päivä- ja perhekerhot
–– vauvakahvilat
–– muskarit
–– pyhäkoulu ja
pyhisparkki
–– retket, leirit ja
tapahtumat

–– pienryhmätoiminta
–– rukous- ja raamattupiirit
–– parisuhde- ja perhetyö
–– pirkkalalaisten käynnit
Tampereen seurakuntien
Perheasiain neuvottelukeskuksessa
–– saunaillat
–– leirit, retket ja
tapahtumat

Pirkkalalaislapsille
toimintoja kirkollisverolla

P

irkkalan seurakunta tukee monin eri tavoin pirkkalalaisten arkea. Seurakunta
tavoittaa vuosittain suuren joukon lapsia ja nuoria päivä- ja perhekerhojen,
pyhäkoulun, kouluikäisten harrastekerhojen,
rippikoulun ja nuorteniltojen sekä leirien kautta.
Seurakunta on mukana myös monen pirkkalalaisen iloissa ja suruissa kirkollisten toimitusten, kasteen, konfirmaation, häitten, kodin
siunaamisen ja hautajaisten kautta. Saunaillat,
pienryhmätoiminta, rukous- ja raamattupiirit ja
perhe- ja parisuhdetyö tavoittavat monta kuntalaista.

KIRKOLLISVEROPROSENTTI 1,4

Seurakunnan perustehtävänä on auttaa ja tukea
vaikeuksien keskellä lähimmäistä hengellisten ja
käytännöllisten asioiden kanssa.
Toiminta rahoitetaan osittain kirkollisverolla. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet maksavat
kirkollisveroa oman asuinkuntansa seurakunnalle
valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Pirkkalassa
kirkollisveroprosentti on 1,4. Vero vaihtelee seurakunnittain 1–2,25 prosentin välillä.
– Verotuotolla hoidamme perustyötä, josta hyötyvät palvelujen, rakennusten ja alueiden kautta laaja joukko. Hyvän taloudenhoidon
vuoksi merkittävä määrä investointeja sekä kasvanut toimintamme on voitu rahoittaa kirkollisveroa korottamatta, kertoo talouspäällikkö Pekka Elomaa.

PUOLET LASTEN HYVÄKSI

Oheisessa kaaviossa on esitetty kirkollisveron
käytön jako, joka perustuu tilinpäätökseen 2017.

Kiinteistötoimen kulut on jaettu käytön mukaan
toiminnan kustannuspaikoille. Hautaustoimeen
ja kirkonkirjojen pitoon saadaan rahoitusta valtionavusta.
Pirkkalassa kirkollisverokertymä jäsentä kohden on keskimäärin noin 264 euroa.
Lähes puolet varoista käytetään lapsi- ja nuorisotyöhön. Jäsenen maksamasta summasta noin
132 euroa käytetään esimerkiksi päivä- ja perhekerhoihin, rippikouluun ja nuorteniltoihin.
Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin menee 66 euroa. Diakonia- ja lähetystyölle
lohkaistaan kakusta noin 58 euroa.
Kirkkomme jäsenistä 75 prosenttia on aikuisia. Aikuistyön osuus kirkollisverosta on noin 19
euroa, jota käytetään muun muassa perhe- ja parisuhdetyöhön.

JÄSENIÄ KESKIARVOA ENEMMÄN

Pirkkalan kunnan asukkaista 73,65 prosenttia
kuuluu kirkkoon, kun koko maassa prosentti on
71. Seurakunnan jäsenmäärä oli viime vuoden
lopussa 14 168.
− Kirkon jäsenyydellä ja kirkollisverolla mahdollistetaan ja tuetaan työtä ihmisten parissa ja
hyväksi lähellä ja kaukana. Kirkollisverolla tehdään paljon hyvää. Vaikka kaikki jäsenet eivät
käyttäisikään seurakunnan palveluilta, voi ajatella mitä kaikkea hyvää kirkollisverorahoilla pystytään toteuttamaan. Kirkon jäsenyyskin
on lähimmäisvastuuta, sanoo kirkkoherra OlliPekka Silfverhuth.
Mari Lilja

Pirkkala
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EHDOKKAAT PIRKKALAN SEURA
I Seurakuntaväki

2

Alamäki Jukka
kapteeni evp, yrittäjä

10

Leskinen Eeva
toimistonhoitaja

18

Pitkänen Kirsti
sisustussuunnittelija,
maalari

3

Hepokorpi Aki
digital marketing
manager

11

Loukiala Mauri
dipl.ins., yrittäjä

19

Ranta Anita
hallintopäällikkö

4

Hyttinen Juha
ylikonstaapeli,
kenttäjohtaja

12

Luotonen Kari
eläkeläinen

20

Rautakorpi Helena
osastonhoitaja

5

Hänninen Niko
yrittäjä

13

Malmi Lasse
konestanssaaja,
eläkeläinen

21

Rautionmaa Niilo
rakennusmestari

6

Kinnunen Kai
opiskelija

14

Nikkanen Risto
eläkeläinen

22

Saksala Antero
kunnallisneuvos

7

Kärki Armi
lehtori

15

Ollila Jyri
yo

23

Schukoff Jorma
asennuspäällikkö,
eläkkeellä

8

Lahtinen
Anna-Maija
eläkeläinen,
terveydenhoitaja

16

Palvanen Osmo
eläkeläinen

24

Söderholm-Laakso
Heli
eläinlääkäri

9

Laiho Petri
kriisi- ja perhetyöntekijä

17

Pasanen Heini
luokanopettaja

25

Törnblom Lotta
opiskelija

SEURAKUNTAVAALIEN
ÄÄNESTYSPAIKAT
PIRKKALASSA
26

Vaaja Tiina
sairaanhoitaja AMK,
lastenhoitaja

27

Veiranto Juha
yrittäjä

28

Vuorenmaa Marjo
tietojenkäsittelyopin
FM

29

Vuorenpää Saija
lähihoitaja

30

Wathen Pertti
asiantuntija

II Pirkkalan Partiolaiset

Ennakkoäänestys järjestetään
ti 6.11.– la 10.11.2018

• Pirkkalan seurakunnan seurakuntatoimistossa,
Suupantie 10, 2. krs
ti 6.11.– la 10.11.2018 kello 9.00–18.00
• Partolan Citymarket, Palmrothintie 2
ti 6.11.– pe 9.11.2018 kello 12.00–19.00
ja la 10.11.2018 kello 9.00-16.00.
• Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Kouluportinkuja 1
ti 6.11.2018 kello 11.00–15.00
ja to 8.11.2018 kello 16.00–20.00.

Vaalipäivä 18.11.2018

31

Seilo Marja-Leena
KM, rehtori

32

Autio Jussi
luokanopettaja

33

Schildt Pia
finance manager

Pirkkalan kirkossa, Arokuja 8, kello 11.00–20.00.

34

Kotiäänestys: ilmoitus seurakuntatoimistoon

p. 03 342 700 viimeistään 2.11. klo 16.00.

Ylitalo Matti
DI

III Sosialidemokraatit, Vihreät ja sitoutumattomat

35

Mattila Juha-Pekka
tj.

6

36

Tuomainen Petro
medianomi

Seurakuntavaalit

37

Hoikkala Teppo
sairaanhoitaja

38

Ruusunoksa Marko
yrittäjä

39

Mäkinen Kristiina
lähihoitaja
(vanhustyö)

40

Ahtiainen Pauliina
myyjä, henkilökohtainen avustaja

41

Jääskeläinen Elina
päiväkodin
lastenhoitaja

42

Rekola Eero
autonkuljettaja

➙➙➙

Löydä oma ehdokkaasi vaalikoneen avulla:

KUNNAN KIRKKOVALTUUSTOON
➙➙➙ III Sosialidemokraatit, Vihreät ja sitoutumattomat jatkuu

43

Hoffrén Tuomas
opettaja

51

Hoikkala Maarit
varhaiskasvatuksen
opettaja

44

45

Vartia Joonas
yrittäjä

Koskinen Aleksi
myyjä

52

53

Koivisto Risto
maakuntaneuvos,
eläkeläinen

Salonen Siiri
tiimiesimies, FM

46

Tolvanen Taru
team leader

54

Karppanen Henri
työtön

47

Touru Hannu
hyvinvointilaiteasentaja

55

Järvensivu Kauko
eläkeläinen

48

Kulmanen Janina
opiskelija

56

Jussila Reino
eläkeläinen

49

Järvi Saku
myyntiedustaja

57

Toiva Mirja
koulunkäynninohjaaja

50

Uskali Eeva
varhaiskasvatuksen
opettaja

58

Turkia Kirsti
filosofian maisteri,
yrittäjä

IV Ryhmä Lähde

59

Cederqvist Hans
rakennusmestari

67

Kukkasniemi Tuula
laitoshuoltaja

75

Rajala Petra
DI

60

61

Heinänen Liisa
toimittaja

68

Kuusjärvi Juuso
psykologi

76

Salonen Sinikka
eläkeläinen

Julin Heikki
liikkeenharjoittaja,
eläkeläinen

69

Kuusjärvi Markku
toimitusjohtaja, kirkon
nuorisotyönohjaaja

77

Tuhkanen-Jukkola
Laura
TM, pastori

62

Jääskö Antti
insinööri

70

Lampinen Antti
yrittäjä

78

Turunen Jorma
äidinkielenopettaja

63

Katajisto AnniLeena
FM, kotiäiti

71

Lämsä Ulla
vahtim. eläkel.

79

Vihtakari Asko
hall.pj.

64

Kauppinen Teemu
yrittäjä

72

Malm Päivikki
lastentarh. opettaja,
terapeutti

80

Viitala Marianne
sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja

65

Korhonen Pentti
yrittäjä

73

Mohana Isam
opiskelija

81

Willberg Mauri
rakennusmestari,
eläkeläinen

66

Kuismanen Riitta
sosiaalipsykologi

74

Niemi Tero
opiskelija

82

Ylikippari Reijo
linja-autonkuljettaja

V Kirkko keskellämme

83

Kivioja Helena
sosionomi

84

Naskali Pekka
maanviljelijä

85

Partanen Alpo
palvelujohtaja

seurakuntavaalit.fi/vaalikone

86

Ristimäki-Anttila
Jaana
yrittäjä, insinööri

87

Tiitola Anja
laitosapulainen

88

Vainio Aki
kiinteistönhoitaja

Pirkkala
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minun kirkkoni

seurakuntavaalit.fi
seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Sinulla on ääni. Äänestä seurakuntavaaleissa ja vaikuta.
Ennakkoäänestys järjestetään ti 6.11.– la 10.11.2018
Pirkkalan seurakunnan seurakuntatoimistossa, Suupantie 10, 2. krs
ti 6.11.– la 10.11. klo 9.00–18.00.
Partolan Citymarket, Palmrothintie 2
ti 6.11.– pe 9.11. klo 12.00–19.00 ja la 10.11. klo 9.00-16.00.
Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Kouluportinkuja 1
ti 6.11. klo 11.00–15.00 ja to 8.11. klo 16.00–20.00.
Vaalipäivä 18.11.2018
Pirkkalan kirkossa, Arokuja 8, klo 11.00–20.00.
Kotiäänestys: ilmoitus seurakuntatoimistoon p. 03 342 700 viimeistään 2.11. klo 16.00.
Koko perheen ulkoilutapahtuma
pe 2.11. klo 18

Lyhtyvaellus
Vähäjärven ympäri

Lähtö vapaa-aikakeskuksen pihasta.
Lopuksi Kurikan rannassa hartaushetki.

Lapsikuoro

tiistaisin klo 15.00–15.50
Kirkkoveräjän srk-talossa, Kouluportinkuja 1.
Tied. Pirkko kanttori 050 380 7969
Pirkkalan kirjasto ke 21.11. klo 18.30–20

Pyhäinpäivä
la 3.11.2018

Näkökulmia kestävään
kehitykseen -luentosarja

Vanhassa kirkossa

OSA 3: Näkökulmia sosiaalisesti kestävään kehitykseen.

- sanajumalanpalvelus klo 10
- iltakirkko klo 18

HARRIET RABB
Mitä sosiaalinen kestävyys on, mihin se ulottuu ja miten se on sidoksissa ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen? Luennoitsijana sosiaalityön laatupäällikkö,
EASEL®-ohjaaja Harriet Rabb Hetki ry:stä.

Su 4.11.2018 Pirkkalan Vanhassa kirkossa klo 18

”LUX -lauluja kaipauksesta”
Vokaaliyhtye Apollo Vocal Ensemble

Ohjelma 5 €.

P

appilan
taideilta

Pappilan väentuvassa
(Pappilantie 65)

Su 25.11. klo 16–18
“Silmillä varjo”
Piia Perkiön runoja ja sellomusiikkia

Kuva: Elise Kulmala

Naisten iltapäivä

Runoja kokoelmasta “Silmillä varjo”
lausuu Aarno Vihantola ja Jukka
Luukkonen. Runoja kommentoi
Elina Honkonen soittamalla sellolla
Siionin virsiä.
Esityksen on ohjannut Riitta Kuusi.

Taideillassa
kahvitarjoilu 3 €.

Kirkkoveräjän seurakuntatalo
la 24.11. klo 15–18

Miten jaksan
kaiken keskellä?
Naiseuden voimavarat
ja -varkaat

Seija Leppänen, psykoterapeutti
Iltapäivässä nautitaan salaattiateria
ja kahvit 5 € lähetyksen hyväksi,
maksu tilaisuudessa.
Ilmoittaudu mukaan 16.11. mennessä:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

kairoskurssi.fi

Ikkunoita
kirkon missioon
Kurssi haastaa sinua ja inspiroi osallistumaan kirkon
yhteiseen missioon.
Pirkkalan kirkossa iltaisin keväällä 2019:
7.3., 14.3., 28.3., 4.5. ja 11.5.
Yhteinen viikonloppu:
26.–28.4.2019 Kirkkoveräjän seurakuntatalossa.
Kurssimaksu 30 €, sisältää kurssimateriaalin sekä ruokailut.
Ilmoittaudu mukaan 24.10. alkaen: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Tiedustelut: Anne Sihvonen 040 707 1923

