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Tammikuu 2018

Yhteisvastuun hyväksi järjestettävä talvitapahtuma
kerää Pirkkalan kirkolle perinteisesti paljon väkeä.
Suosituimpia aktiviteettaja tapahtumassa on ollut
mäenlasku ja poniratsastus.

• Perinteinen koko perheen talvitapahtuma saa taas pirkkalalaiset liikkeelle.
• Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä.
• Osallistu Yhteisvastuukeräykseen.
• Diakoniatyöltä apua elämän vaikeissa tilanteissa.
• Diakoniatyöntekijä siirtyi aikuistyöhön ja uusi diakoniatyöntekijä aloitti työnsä.
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Nälkä on todellisuutta

Nälkä on yhä keskellämme

150 vuotta sitten Suomessa elettiin kovia aikoja. Alkuvuodesta 1868 maamme kuolleisuus nousi huomattavalla tavalla aikaisempaan verrattuna. Läntistä Eurooppaa ja pohjoismaita oli ravistellut jo kahden vuoden ajan
poikkeuksellisen kova nälänhätä. Luonnonolosuhteet olivat ankarat, halla ja kylmyys iskivät armotta myös Suomeen. Sadot olivat jo pidempään olleet huonoja, ja viljavarastot Krimin sodan jäljiltä heikot. Nälkä ei yksin
aiheuttanut kuolemaa, vaan ravinnon puutteesta seuranneet kulkutaudit jylläsivät vielä senkin jälkeen, kun
sato ei tuhoutunut.
On erikoista, että nälkävuodet ovat jääneet maamme
historiankirjoituksessa selvästi paitsioon, vaikka kyse oli
aikansa kansallisesta katastrofista. Toisaalta voi kysyä, että jääkö myös tänä päivänä keskellämme oleva nälkä varjoon ja unohduksiin. Edellisen vuosisadan lopun lamaajan jäljiltä maahamme tulivat leipäjonot, jotka saivat
näkyvyyttä ja huomiota. Noissa jonoissa ei kuitenkaan
ollut kyse jostain ohimenevästä ja väliaikaisesta vaiheesta, vaan leipäjonot ovat jääneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Onko tämä kehitys vain hiljaa hyväksytty? Tai
onko globaali nälänhätä jäänyt kaiken muun uutisoinnin alle? Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla. Ruoan saanti ei ole mahdollista sotien tai levottomuuksien keskellä. Myös ilmastoolosuhteiden muutokset vaikeuttavat ruoantuotantoa.
Yhteisvastuukeräyksen teema 2018 on erityisen ajankohtainen ja monen arkea koskettava. Nälkä on todellisuutta, ei vain historian kertomusta. Riittävän ravinnon
puute ja aliravitsemus aiheuttavat monia muitakin seurauksia. Samalla oikeus jokapäiväiseen leipään on elämän
perusedellytys. Kyse ei ole ruoan riittävyydestä vaan sen
jakaantumisesta. Maailmassa on riittävästi ravintoa, jos
se jaetaan tasan. Nyt näin ei tapahdu. Sen vuoksi meitä
jokaista kutsutaan vaikuttamaan ja toimimaan elämän
perusedellytysten toteutumisen puolesta niin Suomessa
kuin koko maailmassa. Yhteisvastuukeräyksellä on tänä
vuonna erityinen tehtävä.

Talvitapahtumassa
ulkoillaan yhdessä

Viime vuoden talvitapahtumassa yhtenä mönkijäkuskina toimi rovasti Juhani Husa.

Pirkkalan seurakunta
järjestää perinteisen talvitapahtuman Yhteisvastuun hyväksi 4. helmikuuta kello 10 alkaen. Suuren suosion saavuttaneessa koko perheen tapahtumassa vietetään yhdessä
aikaa perhemessussa sekä
sen jälkeen kirkon kerhotiloissa ja ulkoilualueilla.
Perhemessun jälkeen
aukeavat tapahtumapisteet, joihin pääsee osallistumaan ostamalla muutaman euron hintaisen tapahtumapassin. Ulkona

myydään herkullista hernekeittoa edulliseen hintaan suoraan soppatykistä ja sisällä toimii vohvelikahvila. Sisätiloissa on
muun muassa vesipajatso,
kasvomaalausta, lasten taidenäyttely, tuunauspaja ja
valokuvausstudio.
Kirkon piha-alueilla on
poniajelua, moottorikelkka- ja mönkijäajelua, lämäritutka ja makkaranpaistopisteitä. Varhaiskasvatuksen maskotin Leena
Lampaan voi myös tavata tapahtuman sykkeessä.

Diakoniatyöntekijä Sirkka Nylund kertoo, että Kirkon keskiviikossa käy viikoittain hieman vajaat sata ihmistä. – Täällä on hyvä syödä yhdess
Lounaan hinta aikuiselta 3,50 euroa ja lapselta euron.

Yhteisvastuukeräys käynnistyy helmikuun alussa ja tutut kerääjät lippaineen
ilmestyvät kaduille sekä kauppakeskuksiin. Tämän vuoden kampanjateemana
on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman katastrofialueilla. Suomessa yhteisvastuukeräyksellä puolestaan tuetaan ihmisiä,
joille arkipäivän ruokamenot ovat kohtuuttoman suuret.
Katastrofialueilla ravinnon puute johtuu muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien luonnon ääri-ilmiöiden kuten kuivuuden, myrskyjen ja tulvien lisääntymisestä. Nälkää aiheuttavat myös
sodat ja konfliktit, jotka pakottavat ihmiset jättämään omat asuinalueensa, työnsä ja viljelyksensä.
Suomessa ravinnon puutteen ja heikkolaatuisuuden taustalta löytyy usein pitkittynyt köyhyys. Pienillä tuloilla sinnittelevät ihmiset joutuvat pakon edessä tekemään valintoja esimerkiksi kalliiden
asumiskulujen, terveydenhuollon maksujen ja ruoan välillä. Pahimmillaan voi
seurata suoranaista nälkää.
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjataan vuosittain 60 % Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 %
Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä

oleville Suomessa. Loput 20 % menee
eri paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön. Seurakunnissa voidaan tuoda
helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen
esimerkiksi ruoka-avun kautta.

Pirkkalassakin nähdään nälkää

Nälkä ei ole Pirkkalassakaan tuntematon
asia. Pirkkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Sirkka Nylund kertoo kohtaavansa työssään nälkäisiä ”jos ei päivittäin,
niin ainakin viikoittain”.
– Kunnastamme on olemassa sellainen mielikuva, että täällä asuu vain koulutettua ja hyvin toimeentulevaa väestöä. Mutta on olemassa se kääntöpuolikin. Meilläkin on pitkäaikaistyöttömiä
ja pätkätyötä tekeviä, joiden rahatilanne voi olla vaikea. Samoin parisuhteen
päättymisen jälkeen voi ihmisen talous
olla tilapäisesti tiukoilla.
Monin paikoin diakoniatyön resurssit
vähenevät. Nylundin mukaan Pirkkalan
seurakunnan tilanne on parempi kuin
esimerkiksi maamme lukuisilla muuttotappiopaikkakunnilla.
– Kokemuksemme on, että pystymme
kyllä auttamaan tarvitsevia. Ja meillä on
myös mahdollisuus hakea Kirkon diakoniarahastosta tukea isompiin avustuskohteisiin. Niillä asiakkaamme voi tehdä

esimerkiksi välttämättömiä kertaluonteisia hankintoja.

Pikaistakin apua voi saada

Sirkka Nylund on työssään huomannut,
että apua tarvitaan joskus hyvinkin kiireellisesti. Jääkaappi saattaa kumista tyhjyyttään ja rahaakaan ei ole. Ihmisellä
on ehkä ollut korkea kynnys hakea apua
ja siksi hän on siirtänyt yhteydenottoa
mahdollisimman pitkään.
– Meillä on käytössä ajanvaraus, jolloin
pyrimme löytämään tapaamiseen ajan viikon sisällä. Kiireellisissä tapauksissa me
diakoniatyöntekijät annamme maksuosoituksia ruokakauppaan. Asiakas voi itse ostaa haluamiaan elintarvikkeita ja hygieniatuotteita.
Pirkkalan seurakunnan diakoniatyö on
vuosien mittaan joutunut muuttamaan
avustusperiaatteitaan.
– Aikaisemmin tuelle ei ollut lainkaan
päättymisaikaa, mutta nyt painotamme
sitä, että diakoniatyön myöntämä apu on
luonteeltaan kriisiapua ja sitä saa meiltä maksimilaajuudessaan kolme vuotta.
Sen jälkeen tukemme alkaa pienentyä.
Nylund tietää hyvin, että diakonisilla
avustuksilla ei voida tehdä ihmeitä, mutta
tuki ei silti suinkaan ole merkityksetöntä.
– Meidän avustuksemme voi antaa ih-

Osallistu Sirpakan Yhteisvastuuneulekisaan. Neulo tai virkkaa
pirkkalalaiset mökkitossut. Neulekisan avaus Yhteisvastuun
talvitapahtumassa 4.2. Pirkkalan kirkossa. Lisätietoa nettisivuillamme 5.2.
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Yhteisvastuukeräykseen voi
osallistua monella tavalla

Kuva: Mari Lilja

a Suomessakin

OSALLISTUMALLA Yhteisvastuukeräykseen olet mukana tarjoamassa valoisamman
huomisen eri tavoin elämässään ahdinkoon joutuneille
lähimmäisillesi. Yhteisvastuukeräykseen voi osallistua monella eri tapaa, ei vaan perinteisellä tilisiirtolahjoituksella.
– Poikkea munkkikahvilla Sirpakassa, sillä osa kahvilan tuotosta ohjataan keräykseen. Osallistu perheiden talvitapahtumaan. Laita puikot
liikkumaan ja osallistu Sirpakan Yhteisvastuuneulekisaan.
Kisatyöt myydään keräyksen
hyväksi. Hanki itsellesi ja ystävällesi lippu 15.4. Yhteisvastuukonserttiin. Jos tykkäät
kohdata ihmisiä, niin varaa itsellesi keräysvuoro. Vapaaehtoistyö.fi -sivuilla on näkyvissä kaikki Pirkkalan seurakunnan keräysvuorot, luettelee Pirkkalan seurakunnan
Yhteisvastuun keräyspäällikkö Anne Sihvonen.
Tänä vuonna seurakunta
on myös haastanut Pirkkalan yrittäjät mukaan tähän
tärkeään suurkeräykseen ja
kansanliikkeeseen. Yrittäjiä
on haastettu mukaan järjestämään Yhteisvastuukonserttia. Konsertissa esiintyvät laulaja, säveltäjä Tommi Kalenius
ja laulaja, viulusti, hanuristi
Ninni Poijärvi.
Pirkkalan Yrittäjien puheenjohtaja Mauri Loukiala
pitää tärkeänä yrittäjille kohdistettua haastetta.
– Köyhyys ja nälkä ovat isoja ongelmia. Nämä asiat koskettavat varmasti niin kuntalaisia kuin yrittäjiäkin. Tämän haasteen äärellä on hyvä
pysähtyä miettimään mitä se
meille merkitsee. On ilo olla mukana tukemassa hyvää
asiaa, toteaa Mauri Loukiala.

Pirkkalan Yrittäjien pj. Matti Loukiala otti tärkeän Yhteisvastuuhaasteen vastaan Anne Sihvoselta.

Viime vuonna keräyksen
teemana oli ihmiskaupan uhrien auttaminen. Silloin Pirkkalan tulos oli vähän yli 11 000
euroa. Keräyksen tuotosta seurakuntaan jäävällä osuudella
toteutetaan muun muassa monikulttuurinen leiripäivä.
Nyt tavoitteena on nostaa
Yhteisvastuukeräyksen tulosta Pirkkalassa.
– Kirkkoneuvostolta, yrittäjiltä ja toimintaryhmältä kysyttäessä olen saanut varsin
yksimielisen vastauksen. Tavoite on nousta valtakunnallisissa keräystilastoissa ja saavuttaa vähintään euron keräystulos seurakuntalaista koh-

den. Tärkeää on, että jokainen
miettisi, miten voi olla mukana. Siitä yhteisvastuussa on
kyse, sanoo Anne Sihvonen.
PIRKKALASSA keräyksen
tuotolla autetaan elämän kriisitilanteissa olevia erityisesti
ruoka-avun myötä sekä tuetaan lasten ja nuorten koulutus- ja harrastustoimintaa.
– Voimme tukea esimerkiksi pienituloisten perheiden toisen asteen opiskelijan
oppimateriaalihankintoja, peruskoululaisen liikuntavarusteiden hankintaa tai osallistua
harrastuskuluihin, kertoo Anne Sihvonen.

Näin voit osallistua Yhteisvastuukeräykseen:
n Lipaskeräykset viikolla 6,7 ja 12. Keräyslipas Sirpakassa.
n Lahjoitus tilisiirrolla (katso mainos sivulta 13).
n Ostamalla Yhteisvastuutuotteita Sirpakasta.
n Käydä kahvilla Sirpakassa. Kevään tuotosta 10 % ohjataan YV:lle.
n Osallistumalla Yhteisvastuutapahtumiin:
– 4.2. Koko perheen talvitapahtuma ja neulekisan avaus
– 12.3. Leena Lampaan Yhteisvastuukonsertti
– 14.4. Koko perheen Nonni-musikaali
– 15.4. Yhteisvastuukonsertti Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi
ja neulekisan voittajien julkistaminen.
n Yrittäjien haaste. Haaste löytyy seurakunnan nettisivuilta.

sä muiden kanssa edullinen ja maistuva lounas sekä jälkiruokakahvit.

miselle toivoa. Ja pienelläkin avulla saattaa olla iso merkitys, kun sen saa juuri oikeaan aikaan. Se voi kääntää elämän
suuntaa.
Diakoniatyöntekijän mukaan kirkon
tehtävä ei ole kuitenkaan huolehtia ihmisten perustoimeentulosta.
– Me tulemme paikkaamaan tilannetta, kun mistään muualta ei apua enää saa.

Ketään ei moralisoida

Nylund huomauttaa, että raha ei välttämättä ole kaikkein tärkein diakoniatyön
asiakkaan saama asia. Vielä olennaisempaa on käydä avointa keskustelua hänen
elämäntilanteestaan.
– Pohdimme yhdessä, minkä takia hän
on ajautunut tilanteeseen, jossa diakonian
tukea nyt tarvitaan. Toisinaan annamme
asiakkaalle tehtäväksi pitää kirjaa tuloistaan ja menoistaan. Voimme sitten yhdessä katsoa, mitä menoja voi karsia ja missä kaikessa olisi mahdollista vielä säästää.
Sirkka Nylundin mukaan kirkolta voi
saada tukea kuka tahansa. Esimerkiksi sillä ei ole merkitystä, kuuluuko ihminen
kirkkoon vai ei.
– Moralisointi ei tietenkään kuulu työhömme, mutta kyllä aika tarkkaan kysymme asiakkaalta asioita. Se voi joskus tuntua raskaalta, mutta on myös vapauttavaa,

kun asioista voidaan puhua ihan niiden
oikeilla nimillä.
Teksti: Vesa Keinonen

n Yhteisvastuukeräyksen 2018 avulla
torjutaan nälkää ja köyhyyttä.
n 440 000 suomalaisen tulot eivät riitä
kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen.
n Välttämättömät menot, kuten korkeat asumiskulut, nielevät valtaosan
tuloista ja rahaa ruokaan ei jää riittävästi.
n Taustalla mm. yllättäviä elämänkriisejä, sairautta, avioeroa, työttömyyttä
ja pienituloisuutta.
n Keräystuotosta 60 % ohjataan Kirkon
Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahastoon
ja 20 % paikallisseurakuntiin.
n Pirkkalan seurakuntaan jäävä keräystuotto käytetään pirkkalalaisten pienituloisten perheiden ruoka-apuun sekä
lasten ja nuorten koulutus- ja harrastustoimintaan.
n Lisätietoa yhteisvastuu.fi

Diakoniatyön kautta apua
elämän kriisitilanteissa
PIENET tulot näyttäytyvät
väistämättä myös ruokapöydässä. Suomalaisessa nälässä ei
niinkään ole kyse suoranaisesta ruuan puutteesta, vaan pakon sanelemien valintojen tekemisestä. Valintoja tehdään
ruuan ostamisen, lainanlyhennyksen, laskujen, lääkkeiden ja harrastusten välillä.
– Elämässä voi kohdata yllättäviä vastoinkäymisiä, kuten sairastuminen, työttömyys
tai avioero, jotka kaikki heikentävät taloudellista tilannetta. Jos yhteiskunnan tarjoama
apu ei riitä tai ennätä ajoissa,
voi seurakunta auttaa. Seurakunnan diakoniatyöntekijään kannattaa ottaa yhteyttä,
rohkaisee diakoniasta vastaava pappi Jukka Jormanainen.
SEURAKUNTA auttaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita muuan muassa ruoka-avulla, taloudellisella avulla sekä

Ruoka-apuna on mahdollista
saada maksuosoituksia Suupan
Saleen, K-market Pirkanpoikaan ja Pirkkalan S-markettiin.
Esimerkiksi yksin asuva voi
saada kolme kertaa vuodessa
24 euron edestä ruoka-apua, sillä ostoskoriin saa jo mukavasti
elintarvikkeita.

keskustelu- ja neuvonta-avulla. Ruoka-apuna on mahdollista saada pieniä maksuosoituksia paikallisiin kauppoihin
elintarvikkeita varten.
Seurakunta tarjoaa myös
kohtuuhintaisia ruokailuja

Tiistaistuvassa sekä Kirkon
keskiviikossa. Näissä viikoittaisissa tapahtumissa on mahdollisuus nauttia muutamalla eurolla maistuvaa lounasta,
vinkkaa Jormanainen.
Taloudellinen apu on harkinnanvaraista ja kertaluonteista. Apua haettaessa tarkistetaan aluksi ensin mahdollisuus yhteiskunnan tarjoamaan
apuun. Taloudellista apua voi
myöntää seurakunnan diakoniarahasto, Kirkon diakoniarahasto sekä Tukikummitsäätiö. Yksityishenkilö ei voi
suoraan hakea Kirkon diakoniarahaston tai Tukikummien
avustuksia, vaan hakemus laaditaan yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa.
Diakoniatyöntekijät ovat
rinnalla kulkijoina silloin, kun
tarvitaan kuuntelijaa, neuvontaa tai rohkaisua.
Keskustelu on luonnollisesti luottamuksellinen.
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KIRKKOPOSTI
Talvitapahtuma
Pirkkalan kirkolla su 4.2.2018

Perhemessu klo 10, toimintapisteet klo 11.30–14
* herkullista hernekeittoa soppatykistä (3/2 €)
* vohvelikahvila (1–2 €): kahvia, pullaa, mehua,
vohveleita, pasteijaa, nuotiomakkaraa
* sisällä kasvomaalausta, lasten taidenäyttely,
vesipajatso, tuunauspaja, valokuvausstudio
* Yhteisvastuun infotilaisuus klo 12
* ulkona poniratsastusta, vauhdikasta ajelua,
lämäritutka, liukumäet

* mukana myös
partiolaiset ja Leijonat
* paloauto
Tapahtuman eri
toimintoihin
myydään tapahtumapassia
5/10 €
Neule‑
Yhteisvastuun
kilpailun avaus.
hyväksi.

PYHISPARKIT

Kymppiplus‑kerho
9–12‑vuotiaille

~ Kirkkoveräjän seurakuntatalossa

tiistaisin klo 13–16
~ Pirkkalan kirkon kerhotalossa
torstaisin klo 13–16
Mukavaa yhdessäoloa, pelejä, kavereita ja
pientä välipalaa. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua.

Heureka-retki

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Jukka Peltola on työskennellyt
Pirkkalan seurakunnassa vuodesta 2001. Tämän vuoden
alusta alkaen hänen työtehtävänsä ovat vaihtuneet diakoniatyöstä aikuistyöhön.
– Kun aikuistyön ohjaajan
paikka tuli auki ja työnkierto oli mahdollista, ajattelin,
että muutos voisi virkistää ja
haastaa katsomaan seurakuntaa uudella tavalla uudesta näkökulmasta, kertoo vt. aikuistyönohjaaja Jukka Peltola.
Aikuistyönohjaajan toimenkuva on laaja ja siihen liittyy
monenlaista mahdollisuutta
ja haastetta. Tehtävänä on etsiä keinoja ja tapoja, joilla tuetaan aikuisväestön hengellistä elämää erilaisissa elämäntilanteissa.
Jukka Peltolalla on hyvät
lähtökohdat työskentelyyn
aikuistyön saralla, sillä diakoniatyössä hän on ollut jo
monessa mukana. Kokemusta on kertynyt mm. päihde-,
vapaaehtois-, perhekerho-, parisuhdetyöstä sekä rippikoulusta.
– Aikuistyössä on tulossa monia kiinnostavia juttuja. Saan olla tekemässä työtä yhdessä muiden kanssa ja
luomassa yhteisöllisyyttä, joka pitää yhteyttä ylös, ryhmään ja ulospäin. Keväältä
nousee mieleen Kappelitiimi
ja sen toimintaan tutustuminen sekä Ikkunoita kristinuskoon –luentosarja, joka avaa

kevään suurien pyhien sanomaa ja uskon näköaloja. Odotan myös innolla tapaamisia
K30-ryhmän eli aikuistuneiden yli 30-vuotiaiden kanssa.
MAIJU SEPPÄ otti diakoniatyön viestikapulan vastaan
Jukka Peltolalta. Tammikuun
puolessa välin Seppä valittiin
diakoniatyöntekijän viransijaiseksi vuoden 2018 loppuun asti.
Seppä on koulutukseltaan
sosionomi (AMK). Lisäksi
hän on täydentänyt osaamistaan diakoniatyön opinnoilla
ja saanut pätevyyden tähän.
– Diakoniatyön opintoihin
hakeutuessani tavoitteeni oli
laajentaa osaamistani ja erityisesti haastaa itseni hengellisessä mielessä. Olin jo pitkään kokenut kutsua aktiivisuuteen toimia seurakunnassa, sanoo Maiju Seppä.
– Toivon pystyväni liittymään tähän yhteisöön ja tuomaan siihen myös oman osuuteni. Diakoniatyössä koen erityisen hienona mahdollisuutena ihmisten kokonaisvaltaisen
kohtaamisen ja tukemisen.
Sepän mielestä mikään elämänalue ei ole vieras, vaan
kaikesta voidaan puhua ja jakaa asioita niin Jumalan kuin
toistemme kanssa.
– Jokaisella meillä on omat
taakkamme kannettavana, mutta yhdessä mennään
eteenpäin.

perheille ja kouluikäisille ti 27.2.
30 € aikuiset, 20 € lapset ja alle 6v. 5 €.
Katso tarkemmin nettisivuiltamme.
Ilmoittaudu: 050 380 7963, maarit.raikka@evl.fi

lauantaisin klo 10–13
* Veskan Kapsäkissä
* Kirkkoveräjän seurakuntatalossa
* Sirpakassa

PYHÄKOULU

Pirkalan kirkon kerhotalossa sunnun‑
taisin klo 10 jumalanpalveluksen ajan.

P

appilan
taideilta

Su 28.1. klo 16‑18

Nojatuolikirkko taiteen äärellä

7–12‑vuotiaille Kirkkoveräjän seurakuntatalossa

Tekstejä, rukousta, taidepohdintaa. Tuula Manner‑
maa. Musiikista vastaa Eerika ja Sakari Kapanen.
Su 18.3. klo 16‑18

10.2. Laskiaisleipominen
10.3. Matka maailman ympäri toimintarastein
21.4. Taikatemput ja kädentaidot
Ilmoittautuminen pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Kasvatustieteen tohtori Annukka Häkämies alustaa
aiheesta taiteen fysiologia, draama ja taide ihmisen
mielenterveyden tukena.
Su 22.4. klo 16‑18

TYTTÖJEN JA POIKEIN LAUANTAIT

ººº

Viestikapula vaihtoi omistajaa, kun Maiju Seppä otti iloisin mielin
vastaan Jukka Peltolalta diakoniatyöntekijän tehtävät.

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

(Pappilantie 65)

Työnkierto mahdollisti
diakoniatyöstä
siirtymisen aikuistyöhön

Ikkunoita kristinuskoon -luentosarja
KEVÄÄN SUURET
PYHÄT
‑ matkalla paastosta
pääsiäiseen ja
seurakuntaelämään

Taiteet ovat taivaan Isän suuri lahja
moniin ihmisen tarpeisiin

Juhani Rekola
- aikuisen uskon puolustaja.
Kirjallisuusilta

Vaikuttavan suomalaisteologin ajatuksista ja ahdiste‑
tusta uskosta alustaa toimittaja Heimo Hatakka.

YHTEISVASTUUKONSERTTI
Pirkkalan kirkossa la 15.4.2018 klo 18

Pirkkalan kirkon
seurakuntasalissa klo 18‑20, paitsi 15.3. Vanhassa kirkossa.
Illoissa pientä tarjoilua, aiheen käsittelyä ja päätteeksi
ehtoollishetki.

Iltojen aiheet:
1.3. Paasto, itsetutkiskelu, hiljentyminen. Jukka Peltola.
8.3. Ehtoollinen. Tuula Mannermaa.
15.3. Getsemane. Arto Köykkä.
Luentosarja kestää toukokuun loppuun.
Katso tarkemmin nettisivuiltamme.

Liput 15 €,
sis. kahvit.

TOMMI NINNI
KALENIUS POIJÄRVI
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Konsertti toteutetaan yhteistyössä
Pirkkalan Yrittäjien ja Marttojen kanssa.

Lippuja
myynnissä
ennakkkoon
4.2. Pirkkalan
kirkossa talvita‑
pahtumumassa,
tämän jälkeen
Sirpakassa!

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018

Millainen kirkon pitäisi olla?
Nyt on sinulla mahdollisuus vaikuttaa kirkon ja
seurakuntasi tulevaisuuteen.

Asetu ehdolle seurakuntavaaleissa.

Ehdokasasettelu alkaa maaliskuussa ja päättyy 17.9.2018.
Katso lisää seurakuntavaalit.fi

Hääilta

18.8.18

Pirkkalan
Vanhassa kirkossa
Haluatko helpon, mutta tun‑
nelmallisen hääjuhlan? Pirk‑
kalan seurakunnan Hääillassa
18.8.18 se on mahdollista!
Myös avioliiton kirkollinen
siunaaminen.

Kirkkopostin toimittaja Mari Lilja

pirkkalanseurakunta.fi

Palautteet ja toiveet Kirkkopostista mari.lilja@evl.fi

Varaa oma aikasi 03 342 7300.

