KIRKKOPOSTI
n

• Suloiset ponit ovat jälleen talvitapahtuman vetonaulana.
Sofia Parviainen pääsi viime vuonna ratsastamaan isän,
Antti Parviaisen ja Reipin tilan Karoliina Aholan avustamana.
• Ihmiskaupan uhreja löytyy Suomesta yhä enemmän.
• Reformaation merkkivuosi kysyy, mistä löydämme armon.
• Tuore selvitys pureutuu Vanhan kirkon ja Pappilan alueiden historiaan.
• Markku Manne aloitti uudessa ylivahtimestarin virassa.
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Helmikuu 2017

Kuva: Hanna Parviainen

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi
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Ystävänpäivän menovinkki!

KIRKKOPOSTI

Ystävänpäivän yhteislauluilta Pirkkalan kirkon seurakuntasalissa
14.2. kello 18.30. Mukana 10-vuotias Kraak-kuoro. Kahvitarjoilu.

KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

Olli-Pekka Silfverhuth
kirkkoherra
olli-pekka.silfverhuth@evl.fi

500 vuotta Lutherin teeseistä

”Suomi ei ole enää lintukoto”

MARTTI LUTHER julkaisi 95
teesiään 31.10.1517 anekaupan väärinkäytöksiä vastaan.
Aikansa kirkon epäkohtia kritisoivien teesien julkaiseminen käynnisti tapahtumaketjun, joka tunnetaan reformaationa. Tänä vuonna tästä tapahtumasta tulee kuluneeksi
500 vuotta. Merkkivuotena
muistetaan Lutherin käynnistämää uskonpuhdistusta ja kirkkojen historiaa sekä
reformaation merkitystä Suomessa ja maailmalla.
Reformaation merkkivuodelle on annettu otsikko Armoa 2017! Otsikko on samaan
aikaan toteamus ja pyyntö.
Armon korostaminen nousee Lutherin ajattelusta. Armon korostaminen on myös
yhteistä kaikelle kristinuskolle. Jumalan armo ja ihmisten
välinen armollisuus ovat kaikkien kirkkojen ja kristillisten
yhteisöjen elämän ytimessä.
Merkkivuosi haastaa pohtimaan, mitä armo ja armollisuus ovat, miten armo ja armollisuus näkyvät 2000-luvun
elämässä ja mitä olisi tehtävä,
jotta ne vaikuttaisivat entistä
voimakkaammin.
Reformaatio on muovannut myös Suomea. Reformaatio on vaikuttanut Mikael Agricolasta lähtien kieleemme,
kirkolliseen elämään, koulu-

Yhteisvastuu
saa liikkeelle

Y

hteisvastuukeräys saa liikkeelle ja liikuttaa seurakuntaa sekä seurakuntalaisia. Keräyksen tarkoituksena
on kerätä varoja johonkin ajankohtaiseen ulkomaiseen sekä kotimaiseen kohteeseen. Lisäksi osa keräystuotosta jää paikalliseen seurakuntaan. Pirkkalassa paikallinen kohde on tänä vuonna maahanmuuttajien parissa tehtävä kotouttamistyö.
Yhteisvastuukeräys tarjoaa mahdollisuuden konkreettiseen
auttamiseen, mutta kyse ei ole pelkästään rahasta ja sen keräämisestä. Kyse on myös vaikuttamistyöstä. Maailman ongelmat ja haasteet ovat entistä monimutkaisempia. Samalla
niiden ratkaisumahdollisuudet eivät ole mitenkään yksinkertaisia. Päinvastoin.
Yksi tällainen esimerkki on ihmiskauppa. Se liitetään usein
ympäristöön, joka on kaukana omasta todellisuudestamme.
Globaalissa maailmassa ei kuitenkaan enää voida ajatella, että
tämä ongelma ei kosketa meitä. Sen sijaan oma kysymyksensä
on, kuinka ihmiskauppaa pystyy vastustamaan ja ehkäisemään.
Kyse on toiminnasta, joka ei ole näkyvää, vaan yleensä piilossa tapahtuvaa. Ihmiskaupan taustalla puolestaan on monia
muitakin ongelmia, kuten köyhyyttä, syrjintää ja väkivaltaa.
Ulkomainen kohde nostaa esiin Lähi-idän nuoret. Eurooppa ja myös oma kotimaamme ovat viime vuosien aikana todistaneet kansainvaellusta, kun ihmiset ovat lähteneet liikkeelle
etsimään turvaa ja toivoa. Samaan aikaan, kun kansainvälinen yhteisö ei kykene ratkaisemaan Syyrian ja Lähi-idän monimutkaista kriisiä, monet nuoret elävät alueella vailla toivoa
ja tulevaisuudenuskoa. Työtä on vaikea saada ilman osaamista ja koulutusta. Yhteisvastuukeräys tukee tänä vuonna nimenomaan Lähi-idän pakolaisleireillä olevien nuorten ammatillista koulutusta. Koulutus on avain parempaan tulevaisuuteen ja vahvistaa ihmisen tietoutta omista oikeuksistaan
eli ehkäisee myös ihmiskauppaa. Yhteisvastuulla on siis paikkansa. Lähimmäisvastuun on aika saada aikaan taas liikettä.

Koko perheen talvitapahtumassa ulkoillaan yhdessä
PIRKKALAN seurakunta järjestää jälleen talvitapahtuman Yhteisvastuun
hyväksi. Suuren suosion saavuttaneessa koko perheen tapahtumassa vietetään yhdessä aikaa
perhemessussa, kirkon
kerhotiloissa ja ulkoilualueilla.
Perhemessun jälkeen
aukeavat tapahtumapisteet, joihin pääsee osallistumaan ostamalla muutaman euron hintaisen
tapahtumapassin. Sisätiloissa on tarjolla lounas ja
vohvelikahvila, ongintaa,
vesipajatso, kasvomaalausta ja arpajaiset. Samal-

la voi tutustua päiväkotilaisten ja Sippe-kerholaisten taidenäyttelyyn.
Kirkon piha-alueilla on
poniratsastusta, moottorikelkkailua, lämäritutka,
Pokémon-kilpailu ja makkaranpaistopisteitä. Varhaiskasvatuksen maskotit
Leena Lampaan ja Nonniaasin voi myös tavata tapahtuman sykkeessä.
Tapahtumassa käy vain
käteinen.
Yhteisvastuun talvitapahtuma su 5.2. kello 10
alkaen. Tapahtumapassit 5
euroa 3 toimintoa ja 10 euroa 7 toimintoa. Keittolounas 3/5 euroa.

tusjärjestelmään, yhteiskunnan turvaverkkoihin, kansainvälisiin suhteisiin, tapoihin, taiteeseen, kalenteriin ja
moneen muuhun asiaan.
Merkkivuosi näkyy myös
seurakunnan toiminnassa pitkin vuotta.
– Reformaation merkkivuosi on mahdollisuus nostaa esiin niitä keskeisiä asioita, joita kristillinen usko, oppi ja ajattelu korostavat. Silloin ymmärrämme paremmin
myös omaa kulttuuriamme,
sanoo kirkkoherra Olli-Pekka
Silfverhuth.
– Toisaalta reformaation
merkkivuosi ei ole vain taaksepäin katsomista. On myös

IKKUNOITA kristinuskoon
-luentosarjassa palataan kristinuskon peruskysymyksien
äärelle. Tammikuun lopussa
alkaneen luentosarjan puhujina on Pirkkalan seurakunnan pappeja ja muita työntekijöitä sekä muutamia tiettyyn aiheeseen perehtyneitä
seurakuntalaisia. Luentosarja kestää huhtikuun loppuun
asti. Iltoihin kuuluu iltapala,
luento ja ohjattu pienryhmäkeskustelu, jossa aihetta syvennetään. Mukaan voi tulla koko luentosarjalle tai vain
osaan luennoista.
– Reformaation merkkivuoden kunniaksi palaamme kristinuskon juurille. Pohdimme,
mistä kristinuskossa on kyse
ja mitä esimerkiksi armo tarkoittaa. Luentosarjan avulla saa perustietoja uskosta ja
pääsee pohtimaan asioita. Luennoilta voi saada myös uutta voimaa ja uusia näkökulmia omaan arkeen, aikuistyön
pappi Tuula Mannermaa sanoo.

Vanhojen kirkkojen sijainti
paikannettiin tutkimuksella
Kuvankaappaus www.pro-tukipiste.fi

Ihmiskauppaan liittyy monenlaisia vääriä kuvia. Esimerkiksi mielikuvat kellariin teljetyistä uhreista ovat usein vääriä, viranomaiset muistuttavat. 

Ihmiskauppaan liittyvien rikosten määrä kasvoi Suomessa viime vuonna räjähdysmäisesti.
Yhteisvastuukeräyksellä autetaan ihmiskaupan uhreja.
VANKINA pidetty nainen synnytti neljä
lasta, ravintolassa työskennellyt mies teki 17-tuntisia työpäiviä, mallitoimistojohtaja käytti nuoria naisia seksuaalisesti
hyväkseen, yrittäjää epäillään marjanpoimijoiden palkkaamisesta pakkotyöhön.
Edellä luetellut ovat esimerkkejä Suomessa lähiaikoina ilmitulleista ihmiskauppaan viittaavista rikoksista. Monin
eri tavoin ilmenevässä ihmiskaupassa on
kyse ihmisen toimintavapauden rajoittamisesta.
– Emme ole enää lintukoto. Suomi ei
ole vain läpikulkumaa, vaan ihmiskauppaa tapahtuu maassamme yllättävän paljon. On huomattava, että vaikka suurin
osa tekijöistä ja uhreista on ulkomaalaisia, joukossa on myös suomalaisia tekijöitä ja suomalaisia uhreja, sanoo Pro-tukipiste ry:n Tampereen yksikön johtaja
Jaana Häggman.

Kaksivuotias Matilda pääsi viime vuoden talvitapahtumassa
ensimmäistä kertaa ponin selkään. Äiti Heidi Jääskeläinen
(vas.) ja Reipin tilan Karoliina Ahola varmistivat mukavan
ratsastuksen.
Kuva: Hanna Parviainen

kysyttävä, miten sanoitamme
kristinuskon ydinviestiä tänä
päivänä. Katse on myös tulevassa. Pirkkalassa merkkivuosi näkyy niin perustoiminnassa kuin muutamissa isommissa tapahtumissa kuten esimerkiksi Helatorstain seurakuntajuhlassa toukokuun lopussa.

Joutsenon vastaanottokeskuksessa sijaitsevan Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin kuului joulukuussa
jo 200 asiakasta, kun vuotta aiemmin
määrä oli yli puolet vähemmän. Mediassa uutisoitiin äskettäin sekä kasvaneista luvuista että ensimmäisistä esiin tulleista elinkauppatapauksista.
– Minulle ei ole yllätys, että Suomessakin voidaan kohdata elinkauppaa. Yl-

lätys on, että se on onnistuttu tunnistamaan, toteaa Rikosuhripäivystyksen Sisä-Suomen aluejohtaja Katariina Westman Tampereelta.
TAUSTALLA on usein uhrin erehdyttäminen. Kotiapulaiseksi tai tarjoilijaksi
maahan tullut nainen joutuukin todellisuudessa tekemään seksityötä, ja häneltä otetaan passi pois. Viranomaisten mukaan uhrit käyvät usein vapaasti kaupassa, liikkuvat kaduilla ja saattavat käyttää
terveyspalveluja.
– Meillä on sinnikäs mielikuva kellariin viedystä uhrista. Uhrit eivät ole patteriin sidottuja. Moni miettii, miksi uhri ei pakene tai hae apua, Häggman ja
Westman kertovat.
Moni uhri on lähtöisin kurjista olosuhteista. Tekijä on saattanut asettaa maahantuonnille niin ison laskun, että minkäänlaisella työnteolla ei pysty maksamaan lainaa takaisin. Tekijä uskottelee, että uhri
on syyllistynyt rikokseen, jonka vuoksi
hänet voidaan vangita tai että viranomaiset ovat ulkomaalaisvastaisia ja väkivaltaisia. Tekijä käyttää hyväkseen uhrin tietämättömyyttä Suomen lainsäädännöstä.
– Traumataustaiset uhrit ovat hyvin
haavoittuvaisia. Tekijä uhkaa kostolla
tai läheisten vahingoittamisella. Pelko on

voimakas ase: uhri tuntee olevansa täydellisessä umpikujassa, Westman sanoo.
IHMISKAUPAN tunnistaminen on vaikeaa, ja rikosprosessin eteneminen hidasta.
– Voi kestää kauan, ennen kuin uhri
uskaltaa luottaa viranomaisiin. Kyseessä
on äärimmäisen vakava rikos, jossa täytyy
täyttyä tietyt perusteet. Voi olla vaikeaa
erottaa ihmiskauppa parituksesta tai ihmissalakuljetuksesta, Häggman kuvailee.
Apu alkaa usein keskustelulla ja hätäavulla, kuten majoituksen järjestämisellä.
Osa uhreista ei halua ottaa apua vastaan
esimerkiksi pelon vuoksi. Tällöin viranomaiset eivät voi tehdä mitään.
Esille tulleet rikokset ovat tukijärjestöjen mukaan pisara meressä. Yhtenä räjähdysmäisen kasvun syynä on pakolaisten suuri määrä. Pakolaisten matka on
riskialtis rikoksien uhriksi joutumiselle.
Uusia ihmiskauppaepäilyjä tulee jatkuvasti ilmi myös Pirkanmaalla.
– Erään tutkimuksen mukaan maapallolla on enemmän orjia kuin koskaan ennen. Elämme hyväksikäyttökulttuurin
ja itsekkyyden aikaa. Ei tämä ilmiö ole
uusi, se on vain saanut nimen vasta nyt,
Häggman pahoittelee.
Katso Pro-tukipisteen video:
youtube.com/watch?v=jWK-vERSkvo

Ihmiskauppa
• Vapauteen kohdistuva rikos.
• Työperäistä, seksuaalista hyväksikäyttöä, rikoksiin pakottamista, elin- ja kudoskauppaa, pakkoavioliittoja ja ihmisarvoa loukkaaviin tilanteisiin ajamista.
• Taustalla voi olla köyhyyttä, syrjintää tai suuria unelmia.
• Uhri on usein harhautettu valheilla. Hän ei tunne Suomen lainsäädäntöä.
• Tekijä on usein tuttu, kuten sukulainen tai työnantaja.
• Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys, Rikosuhripäivystys ja Pro-tukipiste ry
alkoivat vuonna 2012 kehittää niin kutsuttua Tampereen toimintamallia ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja auttamiseksi.
• Jos epäilet ihmiskauppaa, ota yhteyttä viranomaisiin.

Yhteisvastuukeräys 2017
• Kotimaisena kohteena ihmiskaupan uhrien auttaminen yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.
• Ulkomaisena kohteena Jordaniassa elävien 12–30-vuotiaiden pakolaisten koulutus ja psykososiaalinen tuki. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
• Pirkkalan seurakunnan paikallisena kohteena maahanmuuttajien kotouttamistyö.
Osallistumisohjeet ovat Kirkkoposti-liitteen takasivulla.

PIRKKALAN seurakunnan
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuthin mukaan erilaisissa
historiallisissa tutkimuksissa mainitaan Pirkkalan pitäjä
ensimmäisen kerran vuoden
1374 tiedoissa. Perimätiedon
mukaan Vanhan kirkon alueella on kuitenkin sijainnut
kirkko jo 1200-luvulla. Vanhaan emäseurakuntaan ovat
tuolloin kuuluneet myös Vesilahti ja Kangasala sekä nykyisen Tampereen alueista Messukylä ja Harju.
Pitkästä historiastaan huolimatta varsinaisia tutkimuksia
Pirkkalan alueesta on ilmestynyt varsin niukasti. Vanhojen,
jo hävinneiden kirkkorakennusten sijainnista ei ole ollut
varmuutta.
– Pirkkalassa on virinnyt
viime vuosina kotiseututietoisuus, mikä on lisännyt kuntalaisten kiinnostusta alueen
historiaan. Kiinnostus varhaiseen historiaan johti Pirkkalan
seurakunnan ja Pirkanmaan
maakuntamuseon yhteiseen
tutkimushankkeeseen, Silfverhuth kertoo.
Seurakunta toteutti viime
vuonna yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa katsauksen Pirkkalan Vanhan kirkon ja Pappilan alueiden historiasta. Joulukuussa
valmistuneessa teoksessa valotetaan seurakunnan historian aukkokohtia ja kysymyk-

siä, jotka ovat askarruttaneet
vuosikymmenten ajan.
TUTKIMUSTEN tavoitteena
oli selvittää vanhojen kirkkojen vaiheet ja pyrkiä arkistolähteiden avulla paikantamaan rakennusten sijainti.
– Tutkimukset antavat tukea työlle, jota Pappilan ja
Vanhan kirkon alueella tehdään. Aluetta ja toimintaa
kehitetään ottaen huomioon
arvokas historia, jonka jatkumoa on nykyinen Pirkkalan
seurakunta. On tunnettava
ja ymmärrettävä historia, että voi rakentaa tulevaisuutta.
Selvitykset ovat erinomainen
lisä kaikkeen muuhun paikallishistorian tutkimukseen, mitä Pirkkalassa on tehty ja yhä
tehdään, sanoo Silfverhuth.

HANKKEEN toteutti tunnustettu keskiajan asiantuntija,
FT Georg Haggrén. Hän perehtyi seurakunnan arkiston,
maakunta-arkiston ja Kansallisarkiston aineistoihin. Geofysikaalisia mittauksia ja maatutkausta tehtiin myös vanhalla hautausmaalla. Lisäksi muuta tutkimusta tuettiin
kirkon ja Pappilan ympäristössä suoritettavalla arkeologisella pintapoimintatutkimuksella.
Teosta myydään seurakuntatoimistossa ja lähetystyön
myymälä-kahvila Sirpakassa
viiden euron hintaan. Seurakuntatoimisto ja Sirpakka sijaitsevat osoitteessa Suupantie 10, Pirkkala.

Pirkkalan Vanhan kirkon ja Pappilan alueiden historiaa käsittelevä
tutkimus selvitti muun muassa pappilan vanhojen rakennusten sijaintipaikat.
Kuva: Hanna Parviainen
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KIRKKOPOSTI
Talvitapahtuma
Pirkkalan kirkolla su 5.2.2017

Perhemessu klo 10, toimintapisteet klo 11.30–14

* soppalounas (5/3 €)
* mukana myös
* kahvia, pullaa, mehua, vohveleita,
partiolaiset ja Leijonat
nuotiomakkaraa (1–2 €)
* paloauto
* sisällä kasvomaalausta, lasten taidenäyttely,
Tapahtuman eri
ongintaa, vesipajatso, arpoja 2 €
toimintoihin
myydään tapah* Yhteisvastuun infopiste
tumapassia
* ulkona poniratsastusta,
5/10 €
Yhteisvastuun
vauhdikasta ajelua, lämäritutka,
hyväksi.
Pokémon kilpailu, liukumäet

SAFARIKUORON KONSERTTI
50-vuotisjuhlakonsertti

KIINTEISTÖPALVELUIDEN
ylivahtimestari Markku Manne on kotiutunut hyvin Pirkkalan seurakuntaan. Vuoden alussa työnsä aloittaneen
Mannen virka on uusi.
– Saan olla kunniatehtävässä luomassa uutta työtehtävää.
Olen innoissani työskentelystä
vireässä seurakunnassa, jossa
pidetään huolta seurakuntalaisista ja kiinteistöistä. Fiilikset ovat erittäin hyvät, Manne kiittää.
Ylivahtimestarin tehtäviin
kuuluvat kiinteistötyöntekijöiden ja suntioiden esimiehenä työskentely, hallinnolliset tehtävät, suntion tehtävät ja kiinteistön ylläpitoon
ja kiinteistötekniikkaan liittyvät asiat.
PÄLKÄNEELLÄ asuva Manne
on tehnyt työuransa aikana
viimeisimmäksi töitä teknisenä isännöitsijänä yksityisellä sektorilla. Suurimman osan
työelämästään hän on toiminut sähköautomaatioon liittyvissä projekteissa ja niiden
johtamisessa. Nämä työt veivät eri puolille Suomea.
– Nuorena nautin liikkuvasta työstä, mutta pikku hiljaa aloin kaivata pysyvämpää ja tasaisempaa työtä.
Teimme vaimoni kanssa elämänmuutoksen: hän opiskeli työnsä ohessa kanttoriksi ja
minä suntioksi. Muutos tuntui hyvältä.
Seurakunta on myös Kangasalan seurakunnan suntiona työskennelleelle Mannelle
mieluisa työympäristö. Hän
odottaa Pirkkalassa työskentelyn olevan aktiivista ja mielekästä. Työkentän laajuus ja
monipuolisuus kiehtovat.

IKÄ: 56
PERHE: Johtavana kanttorina Loimaalla työskentelevä vaimo ja neljä aikuista lasta.
n HARRASTUKSET: Kesämökki Pälkäneellä tuo kesiin puutarhanhoitoa, rakennuksien ylläpitoa ja
melontaa. Laskettelu, kävely ja matkailu intohimoisia harrastuksia. Dekkareiden kuuntelu äänikirjoina.
n HAAVE: Toivon, että lapsemme saisivat elää onnellista elämää. Toivon
pystyväni hyödyntämään
työssäni aiempaa työkokemustani ja koulutustani.
Toivon voivani viettää vapaa-aikaani metsien ja järvien äärellä.
n
n

– On hienoa, että merkittävän historian läpi käynyttä
Pappilan aluetta entisöidään.
Väentupa on vaikuttava rakennus, jonka eteen on tehty paljon työtä. Siellä kannattaisi kaikkien seurakuntalaisten vierailla eri tapahtumissa,
hän ehdottaa.
YLIVAHTIMESTARI kohtaa
seurakuntalaisia erityisesti työskennellessään suntiona. Häneen voi ottaa yhteyttä kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvissä asioissa.
– Olen tullut seurakuntalaisia varten palvelutyöhön,
joten toivon, että tullaan nykäisemään rohkeasti hihasta
ohi kulkiessa, myös suntioiden ja vahtimestareiden äänenkantajana toimiva Manne muistuttaa.

Vapaa pääsy.
Kolehti
Yhteisvastuulle.

Pirkkalan kirkossa
su 5.2.2017 klo 18

Ikkunoita
kristinuskoon

La 11.2. klo 18–20
Pirkkalan Taideyhdistys esittäytyy:
runoja ja taidetta.
Su 19.3. klo 16–18
Kitaramusiikkia: flamencokitaristi Toni Jokiniitty.
La 22.4. klo 18–20
“Ilon aika Ylösnousseen seurassa”
Kuvataiteilija Annukka Laine.
La 13.5. klo 18–20
Pentti Saarikoski - kirjallisuusilta
Alustamassa aiheesta rovasti Arto Köykkä.

LEIPÄHUUTOKAUPPA
Leivonnaisiin tuoteseloste
sekä leivontapäivä!

-luentosarja

Pirkkalan kirkon
seurakuntasalissa klo 18-20
Mistä kristinuskossa oikeastaan on kyse?
2.2. Jumala kolmessa ulottuvuudessa. Pastori Arto Köykkä
9.2. Pyhä Henki - elämän mentori. Teologi Pirjo Salminen
16.2. Raamattu: Vanha Testamentti. Markku Kuusjärvi
Luentosarja kestää huhtikuun loppuun.
Katso tarkemmin nettisivuiltamme.

PARISUHDEILTAPÄIVÄT

Pirkkalan kirkossa 12.2. klo 10 messun jälkeen.
Leivo leipä tai muu leivonnainen,
liitä siihen tuoteseloste
ja toimita kirkolle.
Tervetuloa ostamaan Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Koko perheen tarinasafari -konsertti

Kirkkoveräjän srk-talossa klo 15–17
Su 12.2.
Rakastan ja rikastan
– polkuja parempaan parisuhteeseen
Liisa ja Juha Välilä. Musiikissa Ritva ja Miika Jämsä.
Su 2.4. Luottavaisina yhdessä eteenpäin
Hanna ja Juha Ikonen.
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Mahdollisuus lastenhoitoon molempina päivinä,
kun ilmoitat lapset mukaan viikkoa aikaisemmin
nettisivujemme kautta.

Pirkkalan kirkossa ti 21.2.2017 klo 18

Ohjelma 5 €
Yhteisvastuun hyväksi.

Pirkkalan kirkko ja muut seurakunnan kiinteistöt ovat ehtineet tulla
tutuiksi vuoden alusta työskennelleelle ylivahtimestari Markku Mannelle. 
Kuva: Hanna Parviainen

P

appilan
taideilta

Tapahtuman eri toimintoihin
myydään tapahtumapassia
klo 9.30-10 sekä klo 11 ->
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

(Pappilantie 65)

Uusi ylivahtimestari
on innokas
luonnossa liikkuja

Pirkkalan Vanhassa kirkossa
su 19.2.2017 klo 16

RAKKAUDESTA

Tuokiokuvia kuudelta vuosisadalta.
HELI SEPPÄLÄ oboe
LOTTE NYBERG sinkki ja trumpetti
PAULA SIRÉN urut ja piano

APURIT AUTTAVAT!
Otamme vastaan pieniä
naapuriapuhommia ma–pe klo 9–13,
soita 050 452 9110.
Emme ota työstä palkkaa.

Konsertin jälkeen tarjolla iltapalaa!
Vapaa pääsy, tervetuloa!

PIENRYHMÄOHJAAJIEN
KOULUTUSPÄIVÄ

la 25.3. klo 10–15
Pirkkalan kirkon seurakuntasalissa.
Haluaisitko lähteä vetämään omaa pienryhmää?
Onko sinulla joku erityisosaaminen, mitä haluaisit
jakaa muillekin?
Tervetuloa mukaan innostavaan valmennukseen.
Tiedustelut: Tiina Mäkinen 040 804 8977
Ilmoittaudu mukaan 17.3. mennessä
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Auta ja lahjoita Yhteisvastuukeräykseen
YHTEISVASTUU 2017 torjuu ihmiskauppaa

� Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja.
� Kansainvälisenä kohteena on Lähi-itä, erityisesti Jordania,

jossa tuetaan nuorten syyrialaisten pakolaisten koulutusta.

� Paikallisena kohteena on maahanmuuttajien kotouttamistoiminta.
Lahjoita:
Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

www.pirkkalanseurakunta.fi

Saaja: Yhteisvastuukeräys
NORDEA FI16 2089 1800 0067 75
Kiitos
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28 Viite: 302494
lahjoituksestasi!

