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• Ensimmäinen joulu läheisen kuoleman jälkeen
• Joulukeräyksillä iloa pirkkalalaisille
• Matka Betlehemiin -jouluvaellusta tehty jo 30 vuotta
• Rippikouluun ilmoittaudutaan 4. joulukuuta
• Joululaulut tuovat joulun tunnelman
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Kaiken kansan joulupuuro ti 4.12. klo 12 Pirkkalan kirkossa.
Jouluista ohjelmaa sekä puuro- ja kahvitarjoilu.
Kuljetus järjestetään, katso reitti srk-palstalta.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

Joulun ihme

”Katan yhä astiat pöytään kahdelle,
kunnes muistan”

O

n erityisen kuukauden aika. Joulun ihme
ja salaisuus ovat läsnä seurakunnan toiminnassa monin eri tavoin.
Jouluun liittyvät perinteet, mutta samalla jokainen joulu on erilainen. Jouluun asetutaan erilaisista elämäntilanteista joko oman itsensä tai jonkun
läheisen osalta. Joulun salaisuudessa on jotain erityistä, koska se heijastuu myös muistoihimme. Joulusta
on voinut jäädä hyvä muisto silloinkin, kun siihen on
sisältynyt erilaisia varjoja. Onhan joulu sitä, että armo
ja rakkaus valaisevat pimeän sekä pelon.
Tässä Kirkkopostissa jouluun avautuu erilaisia näkökulmia. Millainen on joulu, kun vierellä ei olekaan
enää läheistä ihmistä, jonka kanssa on jakanut juhlaa
vuosikymmenten ajan? Mikä joululaulu on tehnyt sinuun erityisen vaikutuksen? Kolmas näkökulma tulee
lasten maailmasta. Pirkkalan seurakunnassa järjestettiin ensimmäinen jouluvaellus 30 vuotta sitten. Tämä vuosi on siis juhlavuosi. Kutsunkin Sinua kaikkien joulukiireiden keskellä Pappilan väentupaan. Siellä voi pysähtyä hetkeksi Betlehemin taivaan alle. Sinne, mistä kaikki alkoi.
Seurakunnan elämässä joululla on keskeinen paikkansa. Koko seurakunnan toiminta on joulun ja pääsiäisen sanomaan palaamista joka päivä. Joulun merkitys on lopulta siinä, että se jää vaikuttamaan meissä juhlan vaihduttua arjeksi. Tai runoilija Lassi Nummea lainatakseni ”Joulu on, kun joku nostaa katseensa,
ojentaa kätensä.” Joulun ihme hyvyydestä ja armosta ei
ole sidottu kalenteriin, perinteisiin tai hallinnollisiin
päätöksiin. Se on sidottu sinne, missä on elämää. Se
on siellä, missä pyhä koskettaa aina uudestaan arkista. Armo ja hyvyys eivät ole perinnettä, vaan Jumalan
toimintaa maailmassa.

Auta ostamalla lahja
Lasten joulutoivepuu on
tarkoitettu perheille, joilla on työttömyyden, sairauden tai yksinhuoltajuuden vuoksi toimeentuloon liittyviä vaikeuksia. Joulutoivepuun avulla voidaan helpottaa heidän tilannettaan ja antaa
lapsille joululahjoja ja sitä
kautta iloista joulumieltä.
– Toivon, että ne perheet ottaisivat yhteyttä
minuun ja käyttäisivät
tätä mahdollisuutta lastensa iloksi, sanoo diakoniatyöntekijä Sirkka
Nylund.
– Jos haluat auttaa jotakin lasta saamaan joululahjan, niin ota ensimmäisenä adventtisunnuntaina
Pirkkalan kirkon eteisessä olevasta kuusesta lahjatoivelappu. Lapusta löydät
lapsen toiveen sekä muut
tarvittavat tiedot lahjan
hankintaan, jatkaa Sirk-

ka Nylund.
Ensimmäisen adventin
jälkeen joulutoivepuun
löytyy kahvila Sirpakasta
3.12. alkaen. Lahjatoivelappuseen voi olla kirjattuna toiveeksi esimerkiksi
lelu, kirja, vaate tai vaikkapa elokuvalippu. Lahjan arvo on 30–35 euroa.
Lahjan voi toimittaa paketoituna ma 17.12. mennessä seurakuntatoimistoon, Sirpakkaan tai suoraan diakoniatyötekijälle.
Toinen jouluinen keräys on joulusaunakassikeräys. Lahjat toimitetaan diakoniatyön kautta vähävaraisille.
Kassiin voi laittaa hygieniatuotteita, pyykinpesuaineita, säilyviä elintarvikkeita, joulumakeisia tai
vaikka kahvia. Lahjoitukset voi tuoda avonaisessa
kassissa 12.12. mennessä
seurakuntatoimistoon.

Matka Betlehemiin 30 vuotta:
tunnelmallinen vaellus tuo
joulun lähelle
TUHANSIA pirkkalalaisia lapsia ja aikuisia yhdistää sama
kokemus: joulun tapahtumien kokeminen Matka Betlehemiin -jouluvaelluksen kautta.
Tänä jouluna Pirkkalan seurakunnan jouluvaellus täyttää
30 vuotta.
Kyseessä on draaman ja lavastuksen keinoin tehty tapahtuma, jossa yleisöllä on
osallistuva rooli.
− Vaellus toteutetaan lapsentasoisesti ja kiinnostavasti. Tunnelmallisessa vaelluksessa pääsee kaikkien aistien
kautta yli 2000 vuoden taakse.
Oppaan kanssa pääsee Marian
ja Joosefin luo sekä tapaa enkelin, paimenen, roomalaisen
sotilaan, Majatalon isännän ja
Itämaan tietäjiä, kuvailee lapsityön pappi Denise GauffinKostilainen.
− Vaellukselle osallistuvat
lapset eläytyvät tapahtumiin.
Omat poikani uppoutuivat
päiväkoti-ikäisinä tunnelmaan niin vahvasti, että eivät
edes huomanneet, että enkeli
oli heidän äitinsä. Joka kerta
tulee sama tunne, että on tärkeää, että teemme tämän jutun. Tämän takia me vietämme joulua.

Koko kylän projekti

Nuorimman lapsenlapsen ristiäisissä otettu perhekuva on suuri aarre. Syyskuussa menehtyneelle Martti Lahtiselle perhe oli kaikki kaikessa. Poikien tuki on tärkeää Anna-Maija Lahtiselle surussa jaksamiseen.

Ensimmäinen joulu
puolison kuoleman
jälkeen tuntuu etukäteen
vaikealta, mutta aikuiset
lapset kannattelevat
Anna-Maija Lahtista.
Sinä iltana kotiovi oli hirvittävän raskas avata.
Eteisessä tulivat vastaan yksinäisyys ja
lopullisuus. Ensin oli 50 vuotta, ja sitten tuli kipeä tyhjyys.
Keittiössä, joulukoristeiden somistaman ruokapöydän ääressä, on tuoli, jossa
ei istu enää kukaan. Se on Martin tuoli.
− On järkyttävää huomata, että yhä välillä katan vahingossa astiat pöytään kahdelle. Martti on nyt taivaassa ja samalla
yhä täällä meidän keskellämme. Ei hän
hautausmaalla ole, vaikka kyllä minä siellä käyn usein, sanoo pirkkalalainen Anna-Maija Lahtinen, 70, hiljaa.
Pirkkalan seurakunnassa aktiivisesti
luottamustoimissa ja vapaaehtoistyössä
mukana olleiden Lahtisten elämä muuttui kahdeksan vuotta sitten. Perusterveen
Martin aortta repesi. Silloin oli hätä: lääkärit puhuivat prosentin selviytymismahdollisuudesta.
− Suojelusenkelit olivat kanssamme.
Martti selvisi.

Lapsenlapsi sylissä

Vastasyntyneen viidennen lapsenlapsen
syliin saaminen tuntui Martista suurelta lahjalta. Sitten syntyi kuudes lapsenlapsi ja seitsemäskin.
Kirjahyllyn päällä olevaan valokuvaan
taltioitiin pienimmän, Sohvin, ristiäisissä koko suku: Martin ja Anna-Maijan ympärillä seisovat kolme poikaa vaimoineen ja lapsineen.
Elämään palasi ilo. Pariskunta matkusti
usein Madeiralle ja mökille Ivaloon. Lasten kasvua oli hienoa seurata.
Kirjahyllyn kuva on nyt suuri aarre.

Diagnoosi: syöpä

Keväällä 2017 ilmeni monenlaisia oireita. Kesäkuussa tuli diagnoosi. Se oli myelooma, luuytimen syöpä. Melko nopeasti
tuli tieto, että tilanne on vakava.
− Se oli pysäyttävää ja musertavaa. Emme puhuneet kuolemasta kuin kerran,
kun hän sanoi toivovansa, että kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth tai Juhani Husa siunaa hänet. Kumpikin oli hänen hyvä ystävänsä, kertoo Anna-Maija.
− En uskaltanut ottaa kuolemaa puheeksi. Hänkään ei ehkä uskaltanut puhua siitä minulle.
Aikuisille pojilleen Martti puhui. Hänellä oli yksi viesti: pitäkää äidistä huolta.

Rankka vuosi

Diagnoosista alkoivat rankat ajat. Tie vei
Taysiin useammin kuin ruokakauppaan.
Anna-Maijan mielessä oli koko ajan tie-

to siitä, että rakas ihminen ei ole lähellä enää kauan.
Martti alkoi liikkua rollaattorilla.
− Olin omaishoitajana ärsyttävänkin
auttavainen. Hukutin suruani ja hätäännystäni auttamiseen, mikä oli minulle
luontevaa, sanoo vuonna 2013 Naistenmatkan koulun terveydenhoitajan virasta eläkkeelle jäänyt Anna-Maija.
Elokuussa 2018 Martin kunto romahti, ja hän siirtyi sairaalaan. Syyskuussa
Martin elämä päättyi.
− Viimeisen yön vietin hänen kanssaan sairaalassa. Nuorin poika ehti paikalle, ja kirkkoherra Olli-Pekka tuli siunaamaan Martin. Perheenjäsenen kuolemaan ei voi valmistautua edes terveysalan ammattilainen. Parasta on, että hänellä ei ollut hirveästi kipuja.

50 yhteistä vuotta

Lahtiset alkoivat seurustella vuonna 1968
tavattuaan Pirkan opiston iltamissa. Se
oli heti suurta rakkautta: kihlat ja häät
seurasivat nopeasti. Sami syntyi 1969,
Mika 1971 ja Olli 1979.
Perhe muutti Pirkkalaan Keravalta
vuonna 1979. Erityisesti jumalanpalvelus Pirkkalan Vanhassa kirkossa toi tunteen, että perhe on löytänyt kodin sekä
Pirkkalasta että seurakunnasta. Vastaanotto oli mieleenpainuvan lämmin.
Martin lapsuudesta ei puhuttu. Häneltä oli ensin kuollut äiti sydänsairauteen
ja sitten isä syöpään, niihin samoihin sairauksiin, jotka hänkin myöhemmin ko-

ki. 14-vuotias poika asui yksin vuokralla. Jälkikäteen hän ei osannut sanoa, miten selvisi.
− Martti oli lempeä, rakastava ja luotettava puoliso ja isä. Hän oli mukana omien lasten ja lastenlasten urheiluharrastuksissa. Hän omistautui täysillä perheelleen.
Ne muistot kantavat minua nyt, sanoo Anna-Maija ja katsoo pirkkalaisrivitalon ikkunasta ulos.
Tähän kotiin he muuttivat silloin kahdeksan vuotta sitten, että elämä helpottuisi. Onneksi nyt on tämä pienempi koti eikä sitä isoa omakotitaloa, sitä Martin
itse rakentamaa.

Kauniit hautajaiset

Hautajaiset olivat kauniit. Olli-Pekka Silfverhuth siunasi. Hautajaisten jälkeen suru pääsi kunnolla valloilleen.
− Nyt on aika surra, mutta ei jäädä kotiin makaamaan. Palasin juuri vapaaehtoistyöhön Sirpakkaan. Olen saanut käydä näitä tunteita ja ajatuksia läpi saman
kokeneiden kanssa. Ihmisten lähellä oleminen tekee hyvää.
Välillä tulee ajatuksia, jotka säikäyttävät.
− Pelkään, että ystäväpariskunnat hylkäävät minut, että en yksinäisenä kelpaa
heidän seuraansa. Näitäkin ajatuksia on
hyvä käydä läpi saman kokeneiden kanssa.
Kirjahyllyn alareuna on täynnä lastenlasten piirtämiä onnittelukortteja Anna-Maijan täytettyä 70 vuotta lokakuussa. Lahjaksi hän sai kalenterin, jossa oli jokaiselle
kuukaudelle yhteinen tekeminen.

− Onneksi minulla on lapset ja lapsenlapset. Pojat ovat todella pitäneet minusta huolta.

Joulu pelottaa

Ensimmäinen vuosi läheisen menettämisen jälkeen on raskas. Erityisen raskas oli
viikko, jolloin oli Martin nimipäivä, pyhäinpäivä ja isänpäivä.
Joulu tuntuu ajatuksena vaikealta, vaikka kaikki pojat kutsuivat äidin luokseen.
Joulun aika on jaettu nyt niin, että AnnaMaija vierailee kunkin perheen luona joko ennen joulua, aattona tai joulupäivänä.
− Ensin ajattelin, että en halua mennä
kenenkään luo pilaamaan toisten jouluiloa. Pojat vakuuttivat, että en minä mitään pilaan. Pelkään, että romahdan, mutta onhan tämä kaikille meille ensimmäinen joulu ilman Marttia.
− Meillä on ollut aina aatossa tarkka,
tietty kaava ja aikataulu. Nyt on pakko
luoda uusi jouluperinne, kohdata joulu.
Perheen yhdessäolo on tärkeintä, AnnaMaija sanoo.
On tärkeää puhua muiden kanssa tapahtuneesta, mutta myös ihan muista, kevyistäkin aiheista.
− Toivoisin, että minuun suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin ennenkin. Kannustan kaikkia läheisensä menettäneitä
menemään rohkeasti ihmisten pariin. Klisee, mutta totuus on, että mennään päivä
kerrallaan. Joulunakin.
Teksti ja kuva: Hanna Parviainen
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Idea vaellukseen tuli vuonna
1988 seurakuntalaiselta Sinikka Sinirannalta. Denise
Gauffin-Kostilainen kirjoitti Luukkaan evankeliumin
ympärille käsikirjoituksen ja
alkoi yhdessä lähetyssihteeri Sirpa Hämäläisen ja tyttötyöntekijä Kati Sairasen
kanssa kerätä esiintyjäjoukkoa, rekvisiittaa ja lavasteita.
Seurakuntalaiset innostuivat ideasta, ja tapahtumasta
tuli nopeasti koko kylän yhteisöllinen juttu. Alkuvuosina
esimerkiksi Nuolialan koulun
6. luokan pojat olivat mukana
paimenina. Seurakuntalaisia
oli mukana vuosittain yli 30.
− Vaellus pistettiin pystyyn

Paimenina kedolla lastenohjaajat Leena Mäkitalo ja Linda Tolonen
vuonna 2015.

Paimenet juhlimassa Jeesus-lapsen syntymää. Laura Furu ja Mikko
Kalliomäki Mariana ja Joosefina.

täysin tyhjästä. Teimme paimenten vaatteita verhoista ja
enkelten asuja pöytäliinoista. Seurakuntalainen Pentti
Kuusjärvi valmisti tekopuita. Vaelluksesta tuli monille tärkeä osa jouluun valmistautumista, muistelee Gauffin-Kostilainen.
Tapahtuma järjestettiin pitkään Kirkkoveräjän seurakuntatalossa. Vuonna 2015 jouluvaellus siirtyi peruskorjattuun
Pappilan väentupaan.

Yleisöesitys 9.12.

Tänäkin vuonna sadat pirkkalalaislapset kokevat jouluvaelluksen väentuvassa. Seurakunnan bussikuljetukset tuovat vaellukselle päiväkerholai-

sia, eskarilaisia ja päiväkotiryhmiä.
Tänä vuonna vaellusta on
toteuttamassa reilu kymmenen hengen joukko, joista suuri osa on seurakunnan
työntekijöitä.

MATKA BETLEHEMIIN
-JOULUVAELLUS
n Pappilan väentuvassa,
os. Pappilantie 65
n Yleisöesitykset su 9.12.
klo 14–17.30 tasalta ja puolelta
n Kesto noin 20 min
n Suositusikäraja 4 vuotta
n Vapaa pääsy

Riparille ilmoittaudutaan Seuriksella
RIPPIKOULUIHIN ilmoittaudutaan Kirkkoveräjän seurakuntatalolla tiistaina 4. joulukuuta klo 17. Vuorossa ovat
vuonna 2004 syntyneet nuoret ja ne, jotka ovat siirtäneet
rippikouluaan vuodella vastaamaan paremmin koulun
omaa luokkatasoa. Lyhyessä
ilmoittautumistapahtumassa
kerrotaan leiritoiveet ja annetaan yhteystiedot. Pirkkalan Martat tuovat oman lämpönsä tilaisuuteen tarjoamalla tuoretta pullaa.
ENSI VUONNA on yksi leiri
talvella ja kesällä kahdeksan
tai yhdeksän leiriä.
– Rippikoulu luo uusia kaverisuhteita ja saa ajattelemaan elämästä entistä syvem-

Kuluneen vuoden rippikoululaiset ilmoittautuivat viime vuoden joulukuussa perinteiseen tapaan Kirkkoveräjän seurakuntatalossa.

min, sanoo rippikouluista vastaava pappi Arto Köykkä.
Erityisesti iloitsen niistä

nuorista, jotka liittyvät rippikoulun yhteydessä kirkkoon,
jatkaa Köykkä.
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KIRKKOPOSTI
Rakkaimmat
joululaulut tuovat
joulun tunnelman
JOULUYÖ, JUHLAYÖ kaikuu pian taas sadoissa kirkoissa, seurakuntataloissa ja kodeissa. Tämä ja monet
muut rakastetut joululaulut ovat suomalaisille kappaleita, jotka tuovat oikean joulumielen. Kysyimme
Pirkkalan seurakunnan Facebook-sivuilla sekä kahvila Sirpakassa pirkkalalaisten rakkaimpia joululauluja.
Jarmo Hautamäki

Isoisäni oli 16-vuotias saadessaan määräyksen osallistua talvisotaan. En osaa kuvitella millaista se oli ja millaisissa jäätävissä olosuhteissa
moninkertaista vihollista vastaan jouduttiin yllättäen sotimaan. Paljoa tämä 95-vuotias sotaveteraani ei näistä ole
lapsilleen eikä lapsenlapsilleen
kertonut.
Jouduin viettämään elämäni raskainta joulua noin 75
vuotta myöhemmin Taysin
hematologian osastolla saatuani pari syöpädiagnoosia.
Antony Parviaisen ja Torsti
Spoofin sodasta kertova kappale 1939 meni ensi kuulemalta syvälle sielun syövereihin.
Laulussa on hienosti tulkittu haikeutta ja pelkoa, mutta kuitenkin myös uskoa, että kyllä tästä vielä selvitään.
Myöhemmin kun sain tietää,
että esittäjä oli käynyt läpi samoja raskaita hoitoja omassa syöpäsodassaan, joten tässä kappaleessa on monta elämää suurempaa yhtymäkohtaa, tarkoitusta ja sattumaa!

Elina Jääskeläinen

Tulkoon joulu on se laulu, joka tuo joulun. Yhtä kaunis joka kerta.

Heli Söderholm-Laakso

Esikoispoikamme syntyi jouluaaton aattona. Sairaalassa
yön hiljaisuudessa valvoin ja
hämmentyneenä tuijotin vierelläni kääröissään nukkuvaa
vastasyntynyttä. Päässäni soi
Jouluyö, juhlayö. Jotenkin kovasti samaistuin siihen.

Hannele Latosaari

Kun maass on hanki. Se oli äitini lempijoululaulu, jota hän
lauleskeli jouluaskareita tehdessään. Vieläkin tulee kyyneleet silmiin sitä laulettaessa, vaikka äidin poismenosta
on jo 20 vuotta.

Tiina Vaaja

Sylvian joululaulu on ensimmäisiä joululauluja, joita muistan koulussa lauletun.

P

appilan
joulutalo

ke 28.11.
klo
perhekerho
. . . .9–12
. . . . .avoin
.
klo 17–20
joulukorttiaskartelua, neulahuovutusta,
hartaus väentuvassa klo 19.45
to 29.11.
klo 9–12
avoin
perhekerho

* omatoimisesti kierrettävä
joulupolku Pappilan pihassa
* ohjattua ja omatoimista
askartelua
* mukavaa yhdessäoloa
* Joulukahvilasta jouluisia
herkkuja edulliseen hintaan 1 € tuote.
Kahvilan tuotto urheilulähetystyöhön
Mongoliaan.
Pirkkalan
kirkossa pe 9.12. klo 17–19

pe 30.11.
perhekerho
.klo
. . .9–12
. . . . avoin
..
klo 17–20
kinkkubingo (maksuton), joulukorttiaskartelua,
hartaus väentuvassa klo 19.45

la 1.12. klo 9.30–15
Joulukorttiaskartelua, leivontaa klo 9.30–13, kukka-asetelmat klo
12, 12.30 ja 13, joulupuuro. Kukka-asetelman materiaalimaksu 13 €.
Omalla korilla 9 €. Oma kori/astia vähintään 10 cm korkea ja noin
25 cm halkaisija.
Kotalaulut ja hartaus kodalla klo 14.
Ilmainen kuljetus. Katso reitti nettisivuiltamme.

1. advettisunnuntai 2.12.

Klo 10 messu Pirkkalan kirkossa.
Denise Gauffin-Kostilainen, Jukka Jormanainen, Pirkko Leponiemi-Pirhonen, Kirkkokuoro, Kraak-kuoro ja Houseband.
Messun jälkeen lähetys- ja diakoniatyön
joulubasaari. Joulumyyjäisissä on jouluherkkuja, erilaisia käsitöitä, kirpputori ja
arpajaiset. Myynnissä myös riisipuuroa ja
sekahedelmäsoppaa sekä kahvia ja pullaa.

Kauneimmat joululalulut
su 2.12. klo 16
su 9.12. klo 16
klo 18

Klo 16 lasten Kauneimmat Joululaulut
Vanhassa kirkossa.
Mukana Lapsikuoro ja Leena Lammas.

su 16.12. klo 14
klo 16

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.

Juhani Husa

Kun jäin eläkkeelle kirkkoherran työstäni, olin mukana seurakunnan Lux parva -lauluryhmässä. Ihastuin siellä kappaleeseen Tulkoon joulu. Sitä on mukava kuunnella ja
laulaa.

Sanajumalanpalvelus ja seppeltenlasku
sankarihaudoille klo 10 Vanhassa
kirkossa. Jukka Jormanainen,
Pirkko Leponiemi-Pirhonen,
Kirkkokuoro ja puhallinorkesteri. Kuljetus.
Partiolaisten lupauksenanto klo 12
Pirkkalan kirkossa.

pe 21.12. klo 14
la 22.12. klo 16
klo 18

Matka Betlehemiin
30 vu

otta

Pappilan väentuvassa
su 9.12. klo 14–17.30
Yleisöesitykset tasa- ja puolelta
tunneilta.

Elina Ahvonen

Tulkoon joulu ja Varpunen
jouluaamuna: niitä voi kuunnella vaikka keskellä kesää. Ei
kyllästytä koskaan.
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Taina Jokela

Kapsäkissä, Veskan 2. krs

Riitta Salovaara

Kaikille avoimessa joulukahvilassa ovet ovat
avoinna ma 17.–pe 21.12. klo 10–14.
Mukavaa yhdessäoloa kahvittelun, joululaulujen ja
leikin lomassa. Glögi- ja piparitarjoilu, tervetuloa!

Taivas sylissäni. Kuulin sen
eka kerran Pirkkalan kirkossa ja ihastuin siihen heti.
Jouluyö juhlayö.

Raimo Vainionpää

Joululauluissa on monia kauniita kappaleita. Yksi suosikeistani on Jouluyö, juhlayö.

Marja-Leena Laine

Konsta Jylhän joululaulu on
ihana.

Marjatta Aro

Minun joululauluni on En etsi valtaa loistoa. Muistan kappaleesta, miten isä tuli lomalle
sodasta joulun aikaan.

Maritta Sanaksenaho
Arkihuolesi kaikki heitä.

Kirkkopostin toimittaja Mari Lilja ja Hanna Parviainen

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

Metsän joulu

Pappilan laavulla pe 21.12. klo 19.
Mukana partiolaisia ja
Pirkkalan reserviupseerit.
Glögitarjoilu kodalla.

Jouluaatto 24.12.
klo 11

klo 13

Isovanhempien ja lastenlasten
aattohartaus, Pirkkalan kirkko.
Mukana Leena Lammas ja
Rebekka Aaltola, viulu.
Perheiden aattohartaus,
Pirkkalan kirkko.
Mukana Leena Lammas.

klo 13,
14, 15 Pieni jouluhartaus, Vanha kirkko
klo 15 Jouluaaton hartaus, Pirkkalan kirkko.
Mukana Kristjan Mõisnik.
klo 16 Jouluaaton hartaus, Vanha kirkko.
Mukana Anni Härkönen, sello.
klo 21 Jouluaaton hartaus, Pirkkalan kirkko.
Mukana Eerika & Sakari.
klo 22

Pieni aattohartaus, Vanha kirkko.

klo 20
ti 26.12. klo 18

Vanha kirkko
Lasten Kauneimmat Joululaulut.
Mukana Lapsikuoro ja Leena Lammas.
Vanha kirkko
Mukana Laura-Leena & Leo huilu ja oboe.
Pirkkalan kirkko
Mukana Joululaulukuoro.
Pirkkalan kirkko
Mukana Karjalan Kaiku-kuoro.
Vanha kirkko
Mukana Bircantare-kuoro Maria Peräisen
johdolla.
Kapsäkki, Veska 2. krs
Uuden tilan siunaus sekä Kauneimmat
Joululaulut.
Vanha kirkko
Perheiden Kauneimmat Joululaulut.
Vanha kirkko
Mukana Joululaulukuoro ja Julia Ilomäki,
huilu.
Vanha kirkko
Mukana Julia Ilomäki, huilu.
Vanha kirkko

Joulukonsertit 2018

Enkelikellot soi -joulukonsertti
ke 5.12. klo 19 Pirkkalan kirkko. Ohjelma 5 €.

Marjut Leppänen, laulu, Pia Vilermo, huilu,
Hanna-Leena Putkinen, piano, Aki Leppänen, basso.

”Joulua odottamaan...”
ti 11.12. klo 19 Pirkkalan kirkko. Vapaa pääsy.

Pirkkalan Kirkkokuoro, Kraak-kuoro ja Puhallinorkesteri musisoivat adventin tunnelmissa.

Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi
pe 14.12. klo 19 Pirkkalan kirkko.
Ohjelma 10 € Kirkon Ulkomaanavulle.
Mieskuoro Laulajat
su 16.12. klo 18 Pirkkalan kirkko. Liput 20 €.
”Nyt sitä saa -joulukonsertti”
ke 19.12. klo 19 Pirkkalan kirkko.

Jouluinen kierros barokin ajan Euroopassa

Markku Mäkinen, urut. Hannu Taanila, juonto.
Urkutaiteilija Markku Mäkinen soittaa ja toimittajalegenda Hannu Taanila valottaa teosten kulttuurihistoriallisia taustoja.

Jouluhartaudet jouluaattona
palvelukodeissa, joihin myös
läheiset ovat tervetulleita:
klo 10.20 Kanervakoti
klo 10.40 Apila
klo 11.00 Tähkä
klo 11.20 Niittyvilla
klo 11.40 hoivaosasto
klo 12.15 Lehmuskoti
klo 12.35 Pihlajakoti

