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• Kyöstin päiväkerholaiset valmistautuvat pääsiäiseen laulamalla ja
leikkimällä Lensi maahan enkeli -virttä. Neela (vas.), Ville, Alma, Eemeli ja
kaverit tietävät, että Jeesus kuoli ristille, mutta nousi kuolleista.
• Pääsiäisen tapahtumat ennen ja nyt
• Häitten kesäyö on helppo tapa tulla vihittäväksi
• Apua arkeen diakoniatyöstä ja palvelevasta puhelimesta
• Kirkollisverolla autetaan lähimmäistä

n

Huhtikuu 2017

Kuva: Hanna Parviainen

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi
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Tule mukaan oppimaan viime vuoden lopussa julkaistun virsikirjan lisävihkon virsiä.
Pirkkalan kirkossa järjestetään virsikirjan
lisävihkon veisumaraton 29.4.2017 kello 14–18.
Lauluhetket alkavat tasatunnein ja niiden välissä on tauko. Tapahtumassa lähetyskahvila.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

Elämä voittaa

N

”Jeesus kuoli ja jotkut oli surullisia.
Sitten tuli enkeli!”

ykyään puhutaan paljon erilaisista kuplista, joissa ihmiset elävät. Tällä tarkoitetaan
sitä, että ihminen katselee maailmaa usein
vain omasta tai samalla tavalla ajattelevien
näkökulmasta, jolloin kuva on helposti liian kapea ja
rajoittunut.
Kyseessä ei kuitenkaan ole uusi tilanne tai ilmiö. Yhtenäiskulttuurin aikanakin on osattu ajatella eri tavoin.
Ihmiselle on tyypillistä hakeutua saman mielisten yhteyteen, koska saman mielisten yhteisön sisällä on turvallisempaa. Samalla moni asia yksinkertaistuu ja näkökulma kapeutuu.
Tämä koskee myös kirkkoa ja suhtautumista kirkkoon
sekä kirkon julkisuuskuvaa. Kirkko nähdään julkisuudessa lähinnä muutamien ajankohtaisten aiheiden kautta,
kuten avioliitto- ja turvapaikanhakijakysymysten kautta. Nämä teemat ovat todellisia ja tärkeitä, mutta samalla unohtuu moni muu kirkon elämässä keskeinen asia.
Maamme seurakunnissa tehdään päivästä toiseen perustyötä evankeliumin eteenpäin viemiseksi sanoin ja
teoin. Tämä työ ei paistattele julkisuudessa tai keskusteluohjelmissa, mutta silti sitä tehdään ääntä pitämättä.
Pirkkalan seurakunnan toimintakin saavuttaa ison joukon ihmisiä viikoittaisessa perustyössä. On sitten kysymys varhaiskasvatuksen ryhmistä, lähellä olevan hädän
lievittämisestä tai ihmisten ilossa sekä surussa mukana
kulkemisesta. Niissä ei olla kuplissa, vaan elämän todellisuuden keskellä.
Parhaillaan vietettävä paastonaika tuo eteen elämän
rujouden ja karheuden. Kärsimys ja kuolema ovat todellisuutta, jota ei pääse pakoon. Niistä ei voi myöskään
vaieta. Toisaalta paasto valmistaa juhlaan, joka on juhlista suurin. Risti ei ollutkaan kuoleman symboli, vaan
siitä tuli elämän merkki. Tyhjä hauta on kirkon julistuksen ytimessä, vuoden jokaisena päivänä. Se ei ole kupla, vaan pääsiäisen viesti kuuluu kaikille. Elämä voittaa
kuoleman. Radikaali uutinen, josta on syytä pitää ääntä.

Älä jää murheidesi kanssa
yksin. Jos kaipaat kuuntelijaa, voit esimerkiksi soittaa
kirkon keskusteluapuun.
Kuva: Pixabay.com

Osoitteessa verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti
voit saada keskusteluapua
viesteillä. Voit kertoa murheistasi myös tavallisessa
kirjeessä. Mikäli haluat
vastauksen, liitä mukaan
nimesi ja osoitteesi. Lähetä kirje osoitteeseen Palveleva kirje, PL 201, 00131
Helsinki.
MONET ARJEN asiat mietityttävät lasta ja nuorta.
Tekstaritupu vastaa koulupäivisin Pirkkalan numerossa 040 804 8978 ja
valtakunnallisessa numerossa 0400 241 084 sekä
sähköpostitse tekstaritupu@evl.fi. Nettitupu.fi
tarjoaa kouluikäiselle aikuisen keskustelukumppanin.
Vuonna 2015 Palvelevassa puhelimessa käytiin
noin 69 000 keskustelua.
Keskusteluissa käytiin läpi muun muassa ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen
ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä asioita.

Häitten kesäyössä helposti vihille

Häätapahtuma mahdollistaa halvan ja helpon hääjuhlan. Erityisiä
hääasuja tai kimppuakaan ei tarvitse hankkia, jos ei halua. Hääkimpun voi lainata kirkosta. 
Kuva: Pixabay.com

PIRKKALAN SEURAKUNTA järjestää 18. elokuuta kello 18 alkaen Häitten kesäyö
-tapahtuman, jossa vihitään
hääpareja puolen tunnin välein. Kukin pari saa oman vihkimisaikansa.
– Hääyö mahdollistaa tunnelmalliset häät ilman suuria
valmisteluja ja kuluja. Kirkko on koristeltu, ja vihkimisen
jälkeen on kakkukahvit kunkin parin maksimissaan kymmenen hengen vierasjoukolle.
Kirkosta voi halutessaan lainata hääkimpun. Siistit juhlavaatteet riittävät, jos ei halua
hääasuja, pastori Tuula Mannermaa sanoo.
Pirkkalan Vanhassa kirkossa vihittävät parit tapaavat papin puoli tuntia ennen vihkimistä, jolloin pappi tutustuu
heihin ja muokkaa hääpuheesta heidän näköisensä.
Kanttori on varautunut
soittamaan toivotuimmat häämarssit kuten prinsessa Ruususen, Toivo Kuulan ja Fe-

lix Mendelssohnin häämarssin. Jos haluaa jonkin erikoisemman, tulee olla yhteydessä
seurakuntaan noin kahta viikkoa ennen Häitten kesäyötä.
KIRKKOON VOI pyytää enemmänkin kuin kahdeksan vierasta, jos hääpari ei osallistu
seurueineen kahveille.
– Aikaisempina vuosina osa
pareista on jatkanut suoraan

illalliselle sukulaistensa ja ystäviensä kanssa. Jotkut parit tulevat vihittäväksi vain kahdestaan. Jokainen voi tehdä juhlasta omannäköisensä, Mannermaa sanoo.
Koska vihkimisajat ovat
peräkkäin, kirkkoon ei ehdi
tuoda omia koristeita. Vieraat
pääsevät kirkkoon vasta noin
viisi minuuttia ennen vihkimistä. Erityistä odotustilaa
vieraille ei ole, joten kirkon
pihaan ei kannata saapua kuin
vasta juuri ennen vihkimisaikaa. Kunkin parin vihkimisaika kestää 20 minuuttia.
– Vihkitilanne on rauhallinen ja kaunis, kunkin parin
oma hetki. Vihkimisessä ei ole
liukuhihnameininkiä.
– Haluamme saada helpon
ja juhlavan vihkimisen juuri
kirkossa ja juuri Pirkkalassa.
Mukaan tulevat vain lähimmät, emmekä halua järjestää
hääjuhlaa erikseen, saada vain
kirkon, papin ja vihkimisen,
sanovat kaksi häätapahtumassa vihille menevää paria.

Häitten kesäyö 18.8.2017

• Varaa oma vihkiaikasi 7.8.2017 mennessä seurakuntakuntatoimistosta, puh. 03 3427 300.
• Avioliiton esteiden tutkinta tehdään viimeistään 7.8. seurakunnan tai maistraatin verkkosivuilla tai käymällä seurakuntatoimistossa.
• Seurakuntatoimistoon jätetty lomake menee suoraan papille. Verkossa täytetty lomake tulee toimittaa seurakuntaan.
• Häitten kesäyössä on mahdollista myös siviiliviranomaisen
edessä solmitun avioliiton siunaaminen.
• Seurakunta lähettää kotiin kirjeen, jossa on lisätietoa.
• Seurakunta ei järjestä valokuvausta. Vieraat voivat kuvata paria.
• Häätapahtuma kahveineen on maksuton.

Diakonia auttaa eri tavoin

Tarvitsetko
kuuntelijaa?
Onko elämäsi solmussa? Valtakunnallinen kirkon keskusteluapu tarjoaa kuuntelijan. Palveleva
puhelin päivystää joka ilta kello 18 alkaen arkisin
kello 01 saakka ja viikonloppuisin kello 03 saakka. Päivystäjät ovat kirkon
vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja
työntekijöitä.
Suomenkielinen numero on 040 0221 180 ja
ruotsinkielinen 040 0221
190. Operaattori veloittaa
puhelusta liittymäsopimuksen mukaisen hinnan.
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Kuka voi hakea apua?
Apua voi hakea kuka tahansa Pirkkalassa kirjoilla oleva
henkilö. Kirkkoon ei tarvitse kuulua.

Kyöstin perhekerhon lapset maalasivat pääsiäismunia ja tipuja sormin maalattavalla vedestä, perunajauhosta ja elintarvikeväristä tehdyllä kiisselillä. Eemelin (oranssi paita) maalauskavereina olivat Rafael, Neela, lastenohjaaja Susanna Kalliomäki, Alma, Seela, Ville ja Katariina. 
Kuva: Hanna Parviainen

Lapselle saa puhua
kuolemasta, sanoo
varhaiskasvatuksen
pappi Denise
Gauffin-Kostilainen.
JEESUKSEN kärsimykset, ristiinnaulitseminen ja kuolema liittyvät oleellisena
osana pääsiäiseen. Voiko lapselle kertoa
kaikista pääsiäisen tapahtumista?
Pirkkalan seurakunnan Kyöstin päiväkerholaiset tietävät, mitä pääsiäisenä
tapahtui kauan sitten. Näin he kertoivat maaliskuun lopussa kerhopäivänsä
kuluessa:
– Jeesus ratsasti aasilla. Kaikki halusivat nähdä Jeesuksen. Sitten oli ne kuulustelut. Kaikki ei tykänneet Jeesuksesta
ja Jeesuksen puheista. Jeesus kuoli. Jotkut oli surullisia sen takia. Enkeli tuli
haudalle. Jeesus oli noussut kuolleista.

Se tarkoittaa, että Jeesus suojelee, että ihmiselle ei käy mitään pahaa.
Varhaiskasvatuksen papin, kappalaisen
Denise Gauffin-Kostilaisen mukaan lapselle saa kertoa pääsiäisen tapahtumista
juuri niin kuin tapahtui.
– Tradition ja tiedon siirto on tärkeää. On hyvä, että lapsi tietää, mistä on
kyse. Jeesuksen kuolemasta saa kertoa,
mutta kannattaa korostaa pääsiäisaamun
ilosanomaa.
HYVÄ HETKI kuolemasta puhumiselle
on silloin, kun lapsi itse ottaa asian esille. Gauffin-Kostilaisen kuolemasta saa
puhua, kunhan sen tekee turvallisesti.
– Lapsen kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Vastaa lapsen kysymyksiin,
älä pidä esitelmää. Koskaan ei saa puhua kuolemasta poisnukkumisena. Lapsi voi ajatella, että ehkä kuolee nukkuessaan ja alkaa pelätä unta. Voi myös sanoa, että hyvä kysymys, mutta minä en
kuule tiedä. Paljon on vielä asioita, joita emme tiedä, ja sen voi tunnustaa lapselle, hän lupaa.

Lapselle voi kertoa, että kuolema tarkoittaa perille pääsemistä taivaan kotiin.
Jeesus on tehnyt meille sinne jo tien, eikä meillä ole mitään pelättävää. Taivaassa on kaikkea, mitkä tuovat iloa ja riemua, varmasti myös leluja. Siellä ei ole
kipua, surua ja murhetta.
Gauffin-Kostilainen ehdottaa, että
kuolemasta voi kertoa vanhempien sijaan isovanhempi. Elämänkokemusta saanut isovanhempi on turvallinen keskustelukumppani, joka ei todennäköisesti
siirrä kuolemaan liittyvää ahdistusta ja
pelkoa lapseen.
KUOLEMAN sijaan kannattaa korostaa
iloa ja toivoa ja keskittyä esimerkiksi pääsiäisaskarteluun, joka tuo kevättä kotiin.
– Yhdessä voi askarrella rairuohopohjaisen pääsiäispuutarhan, jossa on Golgatan kolme ristiä ja tyhjä hauta sotilaineen sekä enkeli ja kolme naista. Askarrellessa voi kertoa, että meidän ei tarvitse pelätä mitään, ei edes kuolemaa, koska Jeesus on voittanut kuoleman, Gauffin-Kostilainen ehdottaa.

Pääsiäisen tapahtumat lyhyesti

• Palmusunnuntai. Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Ihmiset riemuitsivat: heidän kuninkaansa oli saapunut. Ihmiset heiluttelivat palmunoksia, mistä on saanut alkunsa siunausta
toivottava virpomisperinne.
• Jeesus vietti monta päivää Jerusalemissa puhuen, opettaen ja auttaen ihmisiä.
• Kiirastorstai. Jeesus kokoontui lähimpien ystäviensä kanssa pääsiäisaterialle ja asetti
ehtoollisen. Kiirastorstain ja pitkäperjantain välisenä yönä Jeesus lähti ystäviensä kanssa
rukoilemaan Getsemanen puutarhaan. Yksi ystävistä johdatti vihamiehet Jeesuksen luo.
• Pitkäperjantai. Miehet veivät Jeesuksen tuomarin luo, joka tuomitsi Jeesuksen kuolemaan. Tuohon aikaan oli tapana naulita rikolliset ristille. Vaikka Jeesus ei ollut rikollinen vaan syytön, hän kuoli. Jeesus haudattiin luolaan, jonka eteen laitettiin iso kivi.
• Pääsiäissunnuntai, ensimmäinen pääsiäispäivä. Joukko naisia, jotka olivat Jeesuksen ystäviä, lähtivät Jeesuksen haudalle viimeistelemään hautausta yrtein, kukin ja öljyin. He
pelästyivät: haudalla oli enkeli! Enkeli kertoi, että Jeesus on noussut kuolleista.
• Toinen pääsiäispäivä. Jeesus ilmestyi ystäviensä eteen ja kertoi, että on voittanut kuoleman. Jeesus pyysi ystävät kertomaan ilosanoman kaikille. Pääsiäinen tarkoittaa, että
saamme virheemme ja erehdyksemme anteeksi.

Pääsiäisen kertomukset Raamatussa

• Matt. 21:1–11, 26:14–16, 26:17–29, 26:36–28:12.
• Joh. 12:12–19, 13:23–30, 20:19–31
• Luuk. 22:1–6, 22:14–20, 22:39–53, 23:26–55, 24:1–12, 24:36–43
• Mark. 15:1–15 • Raamattu verkossa raamattu.fi

Millaisissa tilanteissa
voi ottaa yhteyttä?
Kaikenlaisten huolien kanssa
voi kääntyä diakoniatyöntekijän puoleen. Yhdessä mietimme, miten voimme auttaa,
miten kannattaa edetä ja minne olla yhteydessä. On hyvä
hakea apua pienen ongelman
kanssa ennen kuin se kasvaa
isommaksi.
Meille voi soittaa, jättää
soittopyynnön tai lähettää
sähköpostia. Pyrimme vastamaan ja tapaamaan viikon
sisällä seurakuntatoimistossa

Suupalla tai Kirkkoveräjällä. Tulemme halutessa myös
kotiin.
Entä jos saa jo
toimeentulotukea?
Kyllä. Toimeentulotuki kuvaa juuri sitä, että on taloudellisesti tosi tiukkaa. Apua
voi saada, vaikka olisi työssä,
mutta on silti tiukkaa. Käymme läpi syyt talouden tiukkuuteen ja pohdimme, miten
sitä voisi helpottaa.
Miten diakonia auttaa?
Myönnämme ruoka-apua antamalla osto-osoituksia kauppaan. Voimme mahdollisesti myöntää myös taloudellista tukea yllättäviin isoihin menoihin kuten pesuko-

Näin tavoitat diakoniatyöntekijät
• Diakoniatyön pappi Jukka Jormanainen: jukka.jormanainen@evl.fi, puh. 050 364 5796.
• Diakoni Päivi Marttila: paivi.marttila@evl.fi,
puh. 050 380 7961. Yli 65-vuotiaiden taloudellinen auttaminen ja vanhus- ja mielenterveystyö.
• Diakoni Sirkka Nylund: sirkka.nylund@evl.fi, puh.
050 434 8320. Taloudellinen auttaminen sukunimen alkukirjaimen mukaan A−L, aikuis- ja perhetyö ja sururyhmät.
• Diakoni Jukka Peltola: jukka.peltola@evl.fi,
puh. 050 380 7962. Taloudellinen auttaminen sukunimen
alkukirjaimen mukaan M−Ö ja vapaaehtoistyö.
Lisätietoa diakoniasta: pirkkalanseurakunta.fi/ryhmat/diakonia

neen hankintaan. Vuokravelkaan tai takuuvuokriin emme
myönnä avustusta, mutta
voimme myöntää ruoka-apua,
kun henkilö itse pyrkii lyhentämään velkaansa.
Kuinka usein apua
voi saada?
Myönnämme taloudellista
tukea kolme kertaa vuodessa
kolmen vuoden ajan. Apu on
kriisiluonteista, mutta otamme myös huomioon perheen
tilanteen. Monelle pienikin
avustus merkitsee suurta helpotusta tiukkaan elämäntilanteeseen.
Sitooko diakoneja
vaitiolovelvollisuus?
Kyllä, kaikki mistä keskustelemme jää meidän kahden väliseksi.
Voiko diakonian kautta saada harrastuksia tai ystäviä?
Diakoniatyö järjestää monenlaista toimintaa, johon
kuka tahansa voi tulla mukaan. Moni järjestämämme
toiminta on ilmaista tai edullista. Vertaistukeen perustuvissa ryhmissä on helppo tutustua toisiin ja saada ystäviä.

Haastattelun vastaajana diakoniatyöntekijä Sirkka Nylund.
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KIRKKOPOSTI
Mitä saadaan
kirkollisverolla
Pirkkalaan?

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
syksy 2017— kevät 2018

2012—2014 syntyneille 2 x viikossa.
Ilmoittautuminen käynnissä 28.4.2017 saakka
pirkkalanseurakunta.fi
Kerhopaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kirkkoveräjän seurakuntatalossa
lauantaina 8.4. klo 13—17

Perheiden
pääsiäisKAHVILAT
klo 9-12

Perheiden pääsiäispajaT

Pirkkalan kirkossa
ma 10.4.
Tapahtuman eri toimintoihin
Pappilassa timyydään
11.4.tapahtumapassia
klo 9.30-10 sekä klo 11 ->
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Pirkkalan kirkossa
ke 12.4.
Kapsäkissä to 13.4.

Ohjelmassa Aurinkoaamu-nukketeatteri,
pääsiäisaskartelua ja lähetyksen vohvelikahvila.
Esitykset klo 13 alkaen tasatunnein,
viimeinen klo 16.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen
11.4.
12.4.

PIRKKALAN kunnan asukkaista 74,28 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen
kirkkoon. Seurakunnassa on
jäseniä 14239. Seurakuntaan
kuulumisprosentti on Pirkkalassa korkeampi kuin maan
keskiarvo.
Kirkollisvero on ollut jo
usean vuoden 1,40 prosenttia. Euromääräisesti tämä tarkoittaa, että seurakunnan jäsen maksaa keskimäärin noin
264 euroa vuodessa kirkollisveroa.
Seurakunnan perustehtävänä on evankeliumin esillä
pitäminen. Tehtävää toteutetaan työntekijöiden, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja kaikkien seurakuntalaisten yhteisenä työnä. Monipuolisen toiminnan kautta
pyritään tavoittamaan kaiken
ikäiset.
– Esimerkiksi Talvitapahtumamme on tavoittanut vuosittain suuren joukon perheitä. Kirkollisveron avulla pys-

tymme myös entisöimään ja
ylläpitämään Pappilan aluetta,
joka on tärkeä ulkoilu- ja retkeilypaikka monille pirkkalalaisille, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth sanoo.
KIRKOLLISVEROA maksavat
mahdollistavat seurakunnan
tekemän monipuolisen auttamistyön, johon kuuluu muun
muassa ruoka-apua, päihdetyötä ja suru- ja kriisiapua.
Veroilla mahdollistetaan
myös muun muassa varhaiskasvatus- ja nuorisotyö.
Kirkollisveron avulla huolehditaan siitä, että vainajat siunataan ja haudataan ja
hautausmaat pysyvät kunnossa. Verotuloja käytetään myös
kirkkojen ja muiden seurakunnan tilojen kunnossa pitämiseen.
Seurakunnan toiminnasta löydät lisätietoja osoitteesta
pirkkalanseurakunta.fi

Seurakunnan tilastotietoja
vuodelta 2016
Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä
14 239
kirkkoon kuulumisprosentti Pirkkalassa
74,28
kirkkoon kuulumisprosentti Suomessa
71,8
kastettuja
172
kuolleita
82
seurakuntaan muuttaneet
920
seurakunnasta muuttaneet
849
kirkkoon liittyneet
92
kirkosta eronneet
191
Solmituista avioliitoista kirkollisia
vihkimisiä prosenteissa
56
rippikoulun Pirkkalan seurakunnassa käyneet
182
muualla kuin Pirkkalan seurakunnan
rippikouluissa käyneet
24
rippikoulun käyneet ikäryhmästä Pirkkalassa prosentteina 97
rippikoulun käyneet ikäryhmästä Suomessa n. prosentteina 84

13.4.
14.4.
14.4.
15.4.
16.4.

16.4.
17.4.

Palmusunnuntain konsertti Pirkkalan kirkossa klo 18.
Tiitus Ylipää, baritoni ja Anu Rautakoski, piano. Ohjelma 5 €.
Eläkeläisten ehtoolliskirkko Pirkkalan kirkossa klo 12.
Jeesuksen Kristuksen kärsimys evankelista Johanneksen mukaan.
Pirkkalan kirkossa klo 19.
Dramatisoituna hiljaisen viikon evankeliumitekstit.
Esitykseen kuuluu lisäksi seurakuntavirsiä ja Bachin urkumusiikkia.
Kertoja: Hanna Gibson. Jeesus: Jyrki Mänttäri.
Muissa rooleissa Martti Arola, Antti Merto,
Jari Kuntsi, Aada Sihvonen.
Urut: Liisa Aaltola. Musiikki: J.S.Bach. Vapaa pääsy.
Kiirastorstain ehtoollinen Pirkkalan kirkossa klo 20.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Pirkkalan kirkossa klo 10.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus väentuvassa klo 15.
Valon messu Vanhassa kirkossa klo 23.
Pääsiäisbrunssi Pirkkalan kirkossa klo 10.
Yhteinen pääsiäisbrunssi kootaan nyyttäri-periaatteella.
Seurakunta tarjoaa kahvit/teet, kananmunat ja croisantit.
Sinä voit tuoda esim. leikkeleitä, juustoja, kasviksia, hedelmiä, mehuja,
suolaista tai makeaa leivonnaista.
I pääsiäispäivän messu Pirkkalan kirkossa klo 11.
II pääsiäispäivän messu Pirkkalan kirkossa klo 10.
Messukumppanina esikoislestadiolaiset.

Ikkunoita
kristinuskoon
-luentosarja

Pirkkalan kirkon
seurakuntasalissa klo 18−20
Mistä kristinuskossa oikeastaan on kyse?
to 6.4. Kirkon seurakuntasalissa klo 18-20. Illan aiheesta
“Jumalan johdatus vai omia suunnitelmia?” alustaa Jukka
Peltola.
to 20.4. Kirkon seurakuntasalissa klo 18-20. Illan aiheesta
“Kolme kovaa kysymystä: kiusaukset, kärsimys, kuolema”
alustaa Reetta Mäkinen.
Luento-osuuden jälkeen ryhmäkeskustelua.
Katso tarkemmin nettisivuiltamme.

Perheiden
Wapputapahtuma
ma 1.5. klo 12 Pappilassa
Pirkkalan kirkossa su 7.5. klo 10

Pirkkalais-karjalainen messu

Olli-Pekka Silfverhuth,
Denise Gauffin-Kostilainen,
Pirkko Leponiemi-Pirhonen,
Kirkkokuoro, Kraak-kuoro ja Finngips.
Messukumppanina Pirkkalan
Karjala-seura.

Messun jälkeen Martat tarjoaa kirkkokahvit.
Lähtisitkö vapaaehtoiseksi
HALUAISITK
lähetyskahvila Sirpakan
AUTTAA ? O
toimintaan?
Jokaisen lahjoille ja taidoille on käyttöä.

Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

www.pirkkalanseurakunta.fi

Tiedustelut
040 707 1923
Anne Sihvonen

lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja

Vertaistukiryhmä vanhemmille,
joilla on epäily tai huoli nuoren päihdeongelmasta. Tule keskustelemaan
ja saamaan tukea toisilta. Ensimmäinen
tapaaminen ti 18.4.
Kanssanne mukana Taru Lossi p. 050 561
0838 ja Sirkka Nylund p. 050 4348320,
joille ilmoittautumiset ja lisätiedustelut.

P

appilan
taideilta

(Pappilantie 65)

9.4.

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.

Pyöräilykirkko

Vanhassa kirkossa su 7.5. klo 18
Olli-Pekka Silfverhuth, Timo Uotila ja Liisa Aaltola.

Kirkkopyöräily 13.5.

Pyhäjärven ympäri viiden kirkon kautta
noin 40 kilometrin reitti.

VAUVAKIRKKO
to 11.5. klo 18 Pirkkalan kirkossa
Lyhyen kirkkohetken jälkeen mehu- ja
hedelmäsosetarjoilu.

Lähde mukaan Kirkkopäiville ja
Lähetysjuhlille Turkuun la 20.5.2017

Kirkkopäiville osallistuville osallistumismaksu on 20 €.
Vain Lähetysjuhlille osallistuville osallistuminen
on ilmainen. Lähtö klo 7 ja paluu klo 21.
Tiedustelut 5.5.2017 mennessä Anne Sihvonen
p. 040 7071923.
Ilmoittaudu retkelle:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

