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• Ristiäiset ovat vauvan ensimmäinen juhla
• Yhteinen kesäleiri ystävyysseurakunnan kanssa Saarenmaalla
• Toivo naisille -rukousketju laajenee
• Johannes-passiota toteuttamassa yli 50 henkilöä
• Ehtoollisavustaja jakaa viiniä
• Uusi vapaaehtoisten ryhmä auttaa ikäihmisiä

Kuva: Mari Lilja

Minea Mimmu Matilda Herrala
kastettiin 24.3.2019 ja samalla hänet
liitettiin seurakunnan jäseneksi.
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Miten puhumme
kasteesta

Kasteessa Minea liitet
seurakunnan jäseneks

L

uterilaisessa kirkossa on keskustelu viime vuosina paljon kasteesta. Se on luonnollista, koska
kyse on kirkon kannalta keskeisestä tehtävästä.
Kasteen kautta tullaan kirkon ja seurakunnan
jäseneksi. Kasteesta on puhuttu myös sen takia,
että kastettujen suhteellinen määrä syntyvistä lapsista on
laskenut. Lapsia jää kastamatta entistä enemmän. Tämä
kehitys yhdistää tällä hetkellä kaikkia pohjoismaisia luterilaisia kirkkoja. Kastettujen suhteellinen määrä syntyvistä lapsista on pienempi kuin esimerkiksi rippikoulun
kävijöiden määrä ikäluokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että
entistä useampi nuori kastetaan rippikoulun yhteydessä.
Pirkkalassa näin tapahtuu jo tällä hetkellä.
Tutkimusten mukaan monessa sellaisessakin perheessä jää lapsi kastamatta, joissa kuitenkin toinen vanhempi
kuuluu kirkkoon. Syitä on useita. Osa lapsista jää kastamatta sen vuoksi, että lapselle halutaan antaa mahdollisuus valita itse oma uskontonsa ja maailmankatsomuksensa. Lapsen kannalta katsottuna uskonnonvapausnäkökulma on kuitenkin myös mahdollisuus ja oikeus tulla kastetuksi, ja liittyä osaksi uskonnollista yhteisöä.
Kysymys kasteesta on iso asia monissa perheissä. Sen
vuoksi on tärkeää, että seurakunnassa osataan olla avoimia elämän moninaisuudelle myös kasteen äärellä. Kasteessa on kysymys Jumalan rakkauden välittämisestä. Se
kuuluu pienille lapsille, mutta yhtä lailla kaiken ikäisille
ihmisille. On merkityksellistä, että lapsen läheiset ja koko seurakunta ottaa vastaan kastetun sekä rukoilee hänen
elämänsä puolesta.
Seurakunnan tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatusta, mutta yhtä lailla seurakunnan tulee olla avoin niille kysymyksille, joita kodeissa ja perheissä mietitään. Vanhemmat ajattelevat lapsen parasta eri asioissa, myös uskonnollisissa ja maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä. Seurakunnan ja kirkon tehtävä on sanoittaa oma viestinsä maailmassa, jossa edellytetään entistä enemmän vuorovaikutusta ja taitoa ymmärtää erilaisuutta.

Kansainvälinen kesäleiri
Saarenmaalla
Pirkkalan seurakunta ja
Valjalan seurakunta päätti tehdä jotain yhdessä tulevana kesänä. Tästä ideasta syntyi yhteinen perheleiri kauniissa Saarenmaan ympäristössä 11.–
15.7.2019.
– Olemme Valjalan seurakunnan kanssa ystävyysseurakuntia. Yhteinen kesäleiri on jotain erilaista ja
tuo mahdollisuuden erityisesti lapsille ja nuorille tutustua toisiinsa, löytää yhteisiä juttuja, kertoo
lähetys- ja kansainvälisen
työn ohjaaja Anne Sihvonen.
Leiri on suunnattu perheille. Mukaan voi myös
lähteä vaikka vaan toinen
vanhempi lapsen kanssa. Matkojen takia retkeä
suositellaan perheille, joilla on kouluikäisiä lapsia
tai nuoria. Mutta mikäli
alle kouluikäinen viihtyy
linja-autossa, on hän yhtälailla tervetullut mukaan.
Leirillä on mukavaa yhdessä tekemistä, toiminnallisia seikkailuja, tutustumista Saarenmaan mat-

kailukohteisiin, leirihartauksia, kulttuurien kohtaamista ja uusia ystäviä.
Seurakunnan työntekijöistä leirillä ovat mukana
Jukka Jormanainen, Arttu
Majaniemi, Maritta Partanen ja Anne Sihvonen.
Leirin hinta 75 € alle 15-vuotiaat ja 95 € aikuiset.
Ilmoittaudu: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Sõrven majakka on Itämeren
korkein majakka, jolla korkeutta 52 metriä. Majakka
on myös yhteisleirin yhtenä
retkikohteena.

Minna ja Ilkka Herralan viides lapsi sai kasteessa nimekseen Minea Mimmu Matilda. Minea-nimen idea tuli Herraloiden 6-vuotialta Mette-

Kirkon uskon mukaan
kaste on parasta, mitä
vanhemmat voivat lapselle antaa, sillä kasteessa on kyse Jumalan
rakkaudesta.
Kun vauva syntyy, läheisten ihmisten rakkaus ympäröi lasta. Kaste on lapsen ensimmäinen juhla, jossa lapsi on läheistensä ja rakkauden ympäröimänä. Kasteessa pieni kannetaan Jumalan eteen,
ja hänen elämäänsä pyydetään siunausta. Kasteessa myös ihminen otetaan seurakunnan jäseneksi.
Soljan alueella asuvaan Herralan perheeseen syntyi helmikuussa viides lapsi.
Minna ja Ilkka Herralalle pienokaisen
kastaminen oli itsestäänselvyys.
– Meidän kaikki lapset ovat kastettu,
joten ilman muuta teemme näin myös
tämän nuorimmaisen kohdalla. Kuulumme kirkkoon, ja emme näe mitään syytä
jättää lastamme kastamatta.
Kirkon tutkimuskeskuksen kyselytut-

kimuksen mukaan tärkeimpiä syitä kastaa lapsi on perinne ja kummit. Vuonna
2017 Suomessa syntyneistä lapsista kastettiin luterilaisen kirkon jäseniksi 67 %,
kun vastaava luku vuonna 2000 oli vielä lähes 90 prosenttia. Tutkimuksen mukaan moni tekee päätöksen lapsen kastamisesta jo hyvissä ajoin ennen vauvan
syntymää.
KUMMIEN valintaan Herraloilta meni
hetki aikaa, sillä he olivat jo neljä kertaan valinneet kummeja lapsilleen. Pienen pohdiskelun jälkeen pienokaiselle pyydettiin kummeiksi sukulaisia sekä ystäviä.
– Meille oli tärkeää, että kummit ovat
lapsemme tukena ja turvana toisina aikuisina sekä ottavat lapsen huomioon ja jakavat yhteistä aikaa, kertoo Ilkka Herrala.
– Arki on aika hektistä, varsinkin viisilapsisessa perheessä, joten on hienoa
saada ympärillemme lisää tukiverkkoa.
Kummius on vanhempien antama
luottamustehtävä. Kummeja valittaessa vanhemmat miettivät yhdessä mitä
he kummilta toivovat ja odottavat. Tätä keskustelua on myös hyvä käydä tulevien kummien kanssa. Kummin tehtävänä on olla lapsen ja vanhempien tu-

kena erilaisissa elämän tilanteissa. Kummi on lapsen aikuinen ystävä ja tärkeää
on, että lapsi on läsnä kummin ajatuksissa. Kummin hengellistä tehtävää voi
toteuttaa vaikka rukoilemalla kummilapsen puolesta.
RISTIÄISTEN suunnittelu Herralan perheessä sujui hyvin, sillä olihan niistä jo
kokemusta neljä kertaa. Kastepapiksi valikoitui luontevasti pappi, joka oli jo perheen muita lapsia kastanut. Herralat kertovat, että heidän lastensa ristiäiset ovat
menneet kaikki hienosti ja niistä ovat
jääneet mukavat ja lämpöiset muistot.
Ensimmäisen lapsen ristiäiset pidettiin
kotona, mutta sen jälkeen ne ovat olleet
Kirkkoveräjän seurakuntatalossa.
– Rennolla kaavalla toteutamme kuopuksemme ristiäiset Kirkkoveräjän seurakuntatalossa, jossa on hyvät tilat juhlia. Esikoisen kohdalla tilanne oli vähän
toisin, ja kaikki oli niin uutta. Silloin
kaikki oli tarkkaan mietittynä, hymyilee Ilkka Herrala.
– Tuleva juhla on sekä vauvan kastejuhla, että poikiemme 5- ja 8-vuotissyntymäpäiväjuhlat. Läsnä ovat meidän perheelle tärkeät ihmiset kuten lastemme
kummit, isovanhemmat, sukulaisia se-
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Ilmoittaudu mukaan isovanhempien ja lastenlasten leiripäivään
joko ti 18.6. tai ke 19.6.
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Rukousketju laajenee Euroopassa

ttiin
si

PIRKKALAN seurakunnan nimikkolähetti Eeva Vähäsarjan mielestä hänen työssään
on antoisaa ja tärkeää ihmisten tapaaminen. Se auttaa
myös häntä jaksamaan työssään.
Hän asuu miehensä Jari Vähäsarjan kanssa Itävallan Wienissä, mutta hänen työalueensa ulottuu Euroopasta Lähiitään, Keski-Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan. Kansainvälisen Toivoa naisille (TN)-rukousliikkeen koordinaattorina
hän matkustaa paljon.
– Yllätyn aina, miten ihania
ihmisiä on mukana samassa
rukousrintamassa. Kuulen ihmeellisiä tarinoita, miten Jumala tekee työtään. Rohkaistun ja saan rohkaista muita,
sanoo Eeva Vähäsarja.
TN-RUKOUSLIIKE on osa medialähetysjärjestö TWR:n työtä. Suomessa taustajärjestönä
on Medialähetys Sanansaattajat eli Sansa. Työn ytimessä
on rukouskalenteri. Siinä on
kullekin päivälle lyhyt rukous
vaikeissa tilanteissa eri puolilla maailmaa elävien naisten ja
tyttöjen puolesta.
Pirkkalassa toimii kolme
TN-rukousryhmää. Suomessa on noin 1 700 kalenterin
tilaajaa. He liittyvät noin 63
000 rukoilijan maailmanlaajuiseen ketjuun 73 maassa.
Serbia tuli juuri mukaan.
Ensimmäinen rukouskalenteri jaettiin siellä maaliskuussa.
Serbia toipuu edelleen Balkanin sodasta. Vaikka omankin maan tilanteessa on paljon
haasteita, serbialaiset naiset ilmoittivat haluavansa rukoil-

la muiden kärsivien puolesta.
Työlle löytyi koordinaattori ja
kalenterille kääntäjä, Vähäsarja kertoo.
Eeva ja Jari Vähäsarja ovat
olleet Pirkkalan seurakunnan
nimikkolähetteinä viiden vuoden ajan. He sanovat, että työ
olisi mahdotonta ilman lähettävää seurakuntaa.
Emme voisi olla Wienissä
ilman seurakunnan esirukousta ja taloudellista tukea. Lähettävän seurakunnan yhteydenotot lämmittävät.

Eeva Vähäsarja on ollut miehensä Jari Vähäsarjan kanssa
Pirkkalan seurakunnan nimikkolähettinä viiden vuoden ajan.

YKSI viime vuoden kohokohdista oli syyskuussa Slovakian
Bratislavassa järjestetty konferenssi, johon kutsuttiin yli
60 kansallista koordinaattoria ja avainhenkilöä. Teemana oli unite – yhteys.
Nimi tulee TN-työn logosta, jossa on kolme sydäntä. Kristus yhdistää meitä toisiimme, jotta sanoma toivosta
ja paranemisesta kuuluisi kaikille sukupolville maailmassa.
TWR:n toimisto siirtyi äskettäin Wienistä Kyprokselle.
Vähäsarjojen lisäksi kourallinen työntekijöitä jäi Wieniin.
Wieniin jäi TWR:n tekninen tiimi, johon Jari Vähäsarja kuuluu. Tiimi jatkaa digitaalisen median kehittämistä.
Tekeillä on kännykkäsovellus
Kätketyt aarteet -hankkeelle.
Se on 10-osainen ihmiskaupan uhreille suunnattu kuunnelmasarja. Sen todellisuuteen
pohjautuva sisältö käsittelee
asioita, joita prostituoidut
joutuvat kokemaan ja kertoo
mahdollisuudesta uuteen elämään. Sarjan voi ladata kuuntelulaitteelle, mutta jatkossa
sitä voi käyttää myös älypuhelimella. Suomalaiset tukevat hanketta taloudellisesti.

Teksti: Liisa Heinänen

Varjosta valoon
Kaikille avoin Toivoa naisille –iltapäivä
Kirkkoveräjän seurakuntatalossa lauantaina 4.5. klo 13–17.
Mukana Eeva Vähäsarja. Vapaa pääsy
n Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 25.4. mennessä:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset
n
n

Elämyksellinen Johannes-passio

-tyttäreltä.

kä ystäviä, jatkaa Minna Herrala.
– On ollut ihnaa, että mummut lupautuivat pääosin järjestämään juhlien tarjoilut. Itselleni jäi vain muutama juttu hoidettavaksi, kiittelee Minna Herrala.
KASTETOIMITUKSESSA pienokaisella on
yllään Ilkan äidin kutoma upea kastepuku. Pukuun on vain vaihdettava vaaleanpunaiset nauhat. Tässä puvussa saa nyt
neljäs lapsi nimen. Herraloiden oma tärkeä aarre on kastemalja, joka on ollut käytössä jokaisen lapsen kastetoimituksessa.
Kastemaljaan on kaiverrettu kaikkien lasten nimet.
Kastetoimitusta perheessä on jo jonkin
verran ehditty miettiä. Tarkemmin sitä vielä mietitään yhdessä kastepapin kanssa kastekeskustelun yhdessä.
– Kasteen jälkeen joku sisaruksista kuivaa vauvan pään valkoiseen liinaan. Yksi kummeista lukee Raamatun kohdan.
Muuten varmaan menemme perinteisellä kastetoimituksen kaavalla, kertoo Minna Herrala.
Näin ristijäisten alla Minna ja Ilkka
Herrala toivovat kaikkea hyvää omalle pienokaiselleen. Vanhemmat kertovat, että
vaikka perhe on iso, niin elämä kulkee hyvin eteenpäin. Arkea on ollut paljon aut-

Kastetapahtuma
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Pirkkalan kirkossa pääsiäismaanantaina 22.4. klo 12–17
Helppo ja mukava kastetapahtuma,
ilman suurta vaivaa
Seurakunta hoitaa kaiken järjestelyn
Kastepuvun saa lainaksi
Kakkukahvit
Voidaan kastaa myös isompiakin
lapsia
Kastetaan 30 minuutin välein
Pappeina Denise Gauffin-Kostilainen
ja Reetta Mäkinen
Ilmoittaudu 14.4. mennessä:
pirkkalanseurakunta.fi/kaste

tamassa Ilkan äiti, joka on ollut Herraloilla parina päivänä viikossa. Lisäksi pienokaisen sisarukset ovat olleet kovasti mukana auttamassa ja hoivaamassa.
– Toivomme, että kaikilla lapsilla olisivat
hyvät välit keskenään. Toivomme myös,
että lapset saisivat olla terveenä ja että heillä olisi onnellinen lapsuus.
Teksti ja kuva: Mari Lilja

PIRKKALAN kirkossa nähdään ja kuullaan hiljaisen viikon maanantaina taas suurprojekti, jossa J.S. Bachin musiikin ja näytelmän keinoilla
kerrotaan pääsiäisen ajan tapahtumat Jeesuksen vangitsemisesta hautaamiseen. Mukana on ammattinäyttelijöitä,
-laulajia, -soittajia sekä lukuisia vapaaehtoisia muun muassa kuorossa ja opetuslapsina.
Passiota on toteuttamassa yli
50 henkeä, suurin osa Pirkkalasta; esimerkiksi sopraanoja bassosolistit Hanna-Mari
ja Kristjan Mõisnik, ohjaaja Hanna Gibson ja valoista
vastaava Arto Järvinen.
Kysyimme Jeesusta esittävältä Jyrki Mänttäriltä miltä
tuntuu esittää Jeesusta ristillä
ja mitä ajatuksia se herättää.
– Jeesus ristillä on tietysti
vahva kuva ja symboli, joka
merkitsee suurelle joukolle ihmisiä valtavan paljon. Koko
Jeesuksen tarina on yksi ihmiskunnan historian merkittävimpiä.
– Se on roolina siinä mielessä haastava, että tulkinnanvara on pieni. Jeesusta ei voi
esittää ihan miten vaan, johtuen historiasta ja kulttuurisesta perimästä ja uskonnosta.
Tai voi tietysti esittää, mutta

Johannes-passio on suurprojekti, jota toteuttamassa yli 50 henkilöä.
Jeesusta näyttelee Jyrki Mänttäri.

se olisi taiteellinen itsemurha.
JYRKI MÄNTTÄRI on tällä het-

kellä kiinnitettynä Tampereen
Työväen Teatteriin ja näyttelee siellä Billy Elliotin isää.
Millaista on näytellä näinkin
erilaisia rooleja?
– Sinänsä Jeesus roolina on
rooli muiden joukossa ja näyttelijälle, ainakin minulle, on
tärkeää päästä tekemään erilaisia roolitöitä. Teatterissa harvoin pääsee esittämään Jeesusta, koska perinteisesti teatteri
ja uskonto kulkevat eri latuja. Uskonnollisia aiheita kyllä
käsitellään, mutta aina ihmis-

ten kautta ja ihmisten erilaisten näkemysten kautta.
Kanttori Liisa Aaltola kertoo, että nyt esitettävä Johannes-passio eroaa perinteisestä passiosta siten, että evankeliumi kerrotaan ja näytellään.
– Uskon, että tapahtumien kuuleminen ja kokeminen suomeksi tekee esityksestä erityisen. Silti Bachin
tunteisiin käyvä, vaikuttava
musiikki; aariat ja koraalit
Johannes-passiosta ovat paikoillaan. Myös yleisö pääsee
osallistumaan virsiä laulamalla, aivan kuten Bachin aikaan
oli tapana.
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KIRKKOPOSTI
Ehtoollisavustajana
jakamassa viiniä

Perheiden
la 13.4.
pääsiäispajaT
klo 10—14
Kirkkoveräjän
Temppuiluseurakuntatalossa Aurinkoaamu
ja
Pääsiäisaskartelua
Lähetyksen
vohvelikahvila

-nukketeatteriesitykset
klo 11, 12 ja 13.

puuhahuone

Nikkarointia

Pääsiäiskahvilat perheille
ti 16.4.
Kirkkoveräjän seurakuntatalo
ke 17.4.
Pirkkalan kirkko
to 18.4.
Kapsäkki,
Kauppakeskus Veska

Vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuun hyväksi.

viikolla 16
klo 9–12

Mukavaa yhdessäoloa, leikkiä,
pientä syötävää.

Pirkkalan kirkossa ma 15.4.2019 klo 20
Dramatisoitu

JOHANNES-PASSIO
Musiikki: JOHANN SEBASTIAN BACH

Jeesus:
JYRKI MÄNTTÄRI

Pirjo Ketola kertoo, että ehtoollinen on koko seurakunnan yhteinen
juhla, jossa Kristus on läsnä leivässä ja viinissä. Ehtoollisavustajana
Ketola jakoi viiniä Pirkkalan kirkossa.

PIRJO KETOLA pyöritteli mie-

lessään pitkään hakeutumista ehtoollisavustajaksi. Vaikka hän on ollut uskossa jo 23
vuotta, niin jokin arkuus liittyi ehtoollisavustajan tehtävään.
– Ehtoollinen on toinen luterilaisen kirkon pyhistä toimituksista eli sakramenteista.
Ehkä tämä sai minussa tuntemaa arkuutta, pohtii Ketola.
Tänä keväänä ajatus kuitenkin konkretisoitui todeksi ja nyt Ketola on jo kerran
toiminut ehtoollisavustajana
jumalanpalveluksessa.
– Vasta viimeisen kymmen
vuoden aikana olen aktiivisemmin osallistunut seurakunnan toimintaan. Aluksi
osallistuin tapahtumiin kuten naistenpäivään. Myöhemmin kävin Alfa-kurssin ja nyt
olen vetämässä yhdessä Tuula
Mannermaan kanssa Matkalla aikuiseen uskoon –kurssia.
Ketola antaa kiitosta Pirkkalan seurakunnalle siitä, että
seurakunta kutsuu aktiivisesti mukaan toimimaan ja osallistumaan.
– Minua rohkaistiin lähtemään mukaan ehtoollisavustajaksi. Osallistuin myös ehtoollisavustajakoulutukseen.

– Koulutus oli hyvä. Siellä sai käsityksen siitä, mitä on avustaminen jumalanpalveluksessa. Kävimme läpi
teologiaa sekä ihan käytännön asioita.
JUMALANPALVELUKSESSA
ehtoollisella pappi jakaa leivän ja ehtoollisavustaja viinin.
Ehtoollisavustajana voi toimia
kirkkoherran luvalla henkilö,
joka tuntee ehtoollisen merkityksen sekä tietää ehtoollisavustajan toimintatavat.
– Jumalanpalvelus on koko
seurakunnan yhteinen juhla,
jota rakennetaan yhdessä. Ehtoollinen on hieno ja arvokas
tapahtuma. Siinä Kristus on
läsnä leivässä ja viinissä. Minua ehtoollinen kantaa koko
seuraavan viikon.
Ketola toimi ensimmäistä
kertaa ehtoollisavustajana heti
ehtoollisavustajakoulutuksen
jälkeen. Pappi soitti hänelle ja
rohkaisi tulemaan.
– Täytyy myöntää, että vähän aluksi jännitti. Lopulta
oloni oli levollinen. Itse yllätyin, kuinka hoidetuksi tunsin tulevani palvellessani muita. Koin voimakkaan merkityksellisyyden kokemuksen.

Vapaaehtoiseksi
ikäihmisille
Pirkkalan seurakunta ja Pirkkalan kunnan tehostetun palveluasumisen yksikkö Kanervakoti aloittavat yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisten ryhmän toimintaan sisältyy muun muassa toimimista
ikäihmiselle ulkoilukaverina,
lehdenlukijana tai juttuseurana.
Iloa ikäihmiselle -vapaaeh-

toistoiminnasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita infotilaisuuteen kuulemaan lisää asiasta
torstaina 25.4. sekä maanantaina 29.4. kello 17–19 Iitan
kamariin Pirkankoivuun.
Lisätiedot:
Päivi Marttila, diakoniatyöntekijä, p. 050 380 7961
Maiju Seppä, diakoniatyöntekijä, p. 040 588 7447

Ohjaus:
HANNA GIBSON

Hiljainen viikko
ja
pääsiäinen
16.4. Hiljaisen viikon ehtoollinen klo 12 Pirkkalan kirkossa.
17.4. Hiljaisen viikon hartaus Leijon vintillä klo 20
(Varuskunnantie 52).
18.4. Kiirastorstain ehtoollinen
Pirkkalan kirkossa klo 20.
19.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
Pirkkalan kirkossa klo 10.
19.4. Jeesuksen kuolinhetken hartaus Pappilan väentuvassa klo 15.
20.4. Nuorten pääsiäinen Pappilassa. Katso tarkemmin seuris.net
20.4. Valon messu Vanhassa kirkossa klo 23.
21.4. I pääsiäispäivän messu Pirkkalan kirkossa klo 10.
Messun jälkeen pääsiäisbrunssi lähetystyön hyväksi
15 €/aikuiset ja 8 €/lapset. Liput kahvila Sirpakasta.
22.4. II pääsiäispäivän perhemessu Pirkkalan kirkossa klo 10.
22.4. Kappelimessu Vanhassa kirkossa klo 17.
Helppo ja mukava

kastetapahtuma
ma 22.4. klo 12–17 Pirkkalan kirkossa.
Seurakunta huolehtii kaiken järjestelyn
ja tarjoaa kastekahvit.
Katso lisää ja varaa sopiva aika:

pirkkalaseurakunta.fi/kaste

Majatalo-illoissa yhdessäoloa,
musiikkia, rukousta,
Raamatun sanaa sekä iltapala.

Solistit:
HANNA-MARI MÕISNIK
sopraano
OUTI LEINO-MÄKIHARJU
altto
JOONAS ELORANTA
tenori
TOMMI GRÖNBERG
tenori

pirkkalanseurakunta.fi
Palautteet ja toiveet Kirkkopostista mari.lilja@evl.fi

Passiokuoro- ja orkesteri
Johtaa:
JUHA UNTALA
Ohjelma 10 €.

Pääsiäisbrunssi

Su 21.4. Pirkkalan kirkossa messun jälkeen.
Menu: raikas kevätsalaatti, kanasalaatti, savulohi, kananmuna,
lammasleike ja minttuhyytelö, kasvisvaihtoehto, timjami-lohkoperunat, prinssinakit, croissantit, appelsiini- ja vadelmamarmeladi,
yrttivoipatonki, mangorahkakakku, tuoremehu, kahvi, tee.
Liput Sirpakasta 15 € aikuiset ja 8 € lapset, lähetystyön hyväksi.

Konsertit
Pirkkalan kirkossa to 25.4. klo 19

Gospel Gentlemen

Jaakko Löytty, Pekka Simojoki,
Petri Laaksonen.
Liput: www.tiketti.fi/gospelgentlemen
22 € ennakkoon ja 25 € ovelta.
Suupanniityn koulun salissa ke 8.5. klo 18

8. lk:n Yhteisvastuukonsertti

Ennen konserttia kahvio Yhteisvastuun hyväksi.
Konsertissa esiintyy Suupanniityn koulun 8.-luokkien musiikiryhmiä.
Pirkkalan kirkossa su 12.5. klo 18

Puistotornin Puhaltajien ja
Musican-orkesterin äitienpäiväkonsertti

johtaa Tanja Karjalainen. Ohjelma 10/5 € Yhteisvastuun hyväksi.
Pirkkalan kirkossa la 18.5. klo 18

Isänmaallisia ja hengellisiä lauluja,
klassista piano- ja urkumusiikkia
Juha-Pekka ja Petri Kähkönen.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Pirkkalan Vanhassa kirkossa ti 4.6. klo 19

Tampere Guitar Festival

Pe 10.5. klo 18–20

Gábor Hart (HUN), Julia Trintschuk (GER)
Lipun ennakkoon 18/16 €, ovelta 20 €.

Illan juontajana Markku Kuusjärvi.
Puhujavieraana pastori Marko Sagulin.
Musiikkivieraana Pietari ja Kalat -kuoro
sekä Houseband Up to heaven.

Pirkkalan Vanhassa kirkossa su 9.6. klo 18

Illan teema: Riemu

Lasten majatalossa kerhotalon puolella
lapsille omaa ohjelmaa.
Sirpakan kahvilassa tiistaisin klo 18–20

ELÄMÄNMAKUISIA
TARINOITa
ja KESKUSTELUA
14.5. Ilta yhdessä olemiselle, uusille tarinoille - Voimaannu
luonnosta. Sirpakan kahvilan edestä lähtö pikkuretkelle.
Nokipannukahvit. Omat eväät ja kuppi mukaan.

Helluntain klassista

Trio KAH. Antti Vesterinen alttoviulu, Katri Laakso klarinetti,
Henni Isojunno piano. mm. Mozart, Bruch, Sibelius. Ohjelma 5 €.
Pirkkalan kirkossa ke 12.6. klo 18

Lähetysseuran
Cuminakuoro

P

appilan
taideilta

Su 26.5. klo 15–17
(Pappilantie 65)
Kirkko keskellä kylää
Toimittaja, valokuvaaja Sari Savela kertoo kirjastaan.
Illoissa kahvitarjoilu 3 €.
Kyytiä Pappilaan voit kysyä 040 769 8151, Juhani Kauppila.

Hääilta 9.11.19
Kirkkopostin toimittaja Mari Lilja

KRISTJAN MÕISNIK
basso

Pirkkalan Vanhassa kirkossa

Kirkkohäät pienimuotoisesti vähällä vaivalla.
Varaa oma vihkiaikasi srk-toimistosta p. 03 342 7300.

