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• 35 vuotta diakoniatyötä tehnyt Sirkka Nylund jää eläkkeelle
• Lasten vertaistukiryhmästä apua eroperheille
• Kirkkovaltuuston kaksi nuorinta jäsentä haastattelussa
• Ripari antaa nuorille tilaa kasvaa
• Metsämessussa hiljennytään luonnossa

Kuva: Arto Köykkä

Rippikoulun jalkapalloturnauksessa
on oma huumorinsa.
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Kesällä voi lähteä lähelle

Diakoniatyöntekijänä
Pirkkalassa 35 vuotta

K

oulujen lomakauden alkaessa on jälleen kerran noussut esiin keskustelu siitä, pitäisikö
kesäloman alkua siirtää parilla viikolla eteenpäin, ja jatkaa vastaavasti lomakautta elokuussa pidempään. Taustalla ovat ennen kaikkea taloudelliset näkökulmat sekä eurooppalainen käytäntö. Toisaalta nykyistä käytäntöä puoltaa Suomen valoisa alkukesä.
Kesä on Suomessa erityistä aikaa, johon liittyy monilla erityisiä odotuksia. Tämäkään vuosi ei tee poikkeusta. Toisaalta ihmiselämän arki iloineen ja huolineen
ei katso vuodenaikaa. Iloja ja suruja riittää niin pimeille syysilloille kuin valoisille kesäpäiville. Elämänrytmi
on kuitenkin kesällä toinen. Tämä näkyy myös seurakunnan toiminnassa. Monet syys-, talvi- ja kevätkauden toiminnot jäävät kesätauolle. Toisaalta kesä tarjoaa
mahdollisuuksia sellaiseen toimintaan, joka ei ole muina vuodenaikoina samalla tavalla mahdollista. Kesä on
erityisesti leirien aikaa, mutta Pirkkalan seurakunnassa
myös sellaisten tapahtumien aikaa, jolloin voidaan kokoontua luonnossa Suomen kesästä nauttien.
Yksi keskeinen kokoontumispaikka Pirkkalassa on
Pappilan alue. Aluetta on kehitetty aktiivisesti viime
vuosina, ja Pappilan alueesta onkin muodostunut monille merkityksellinen retkikohde. Alue tarjoaa jatkossa
entistä enemmän mahdollisuuksia, kun sinne valmistuu
kesäkuun lopussa Rantatupa-niminen uudisrakennus.
Tämä mahdollistaa entistä paremmin Pappilan alueen
käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa.
Kesään kuuluvat usein myös erilaiset matkat ja retket. Usein nämä suuntautuvat johonkin kauemmaksi,
mutta unohtuuko samalla se, mikä on lähellä ja mitä pitää jotenkin itsestään selvänä? Lähimatkailu tarjoaa kuitenkin niin Pirkkalassa kuin laajemminkin Pirkanmaalla lukemattomia kohteita, joissa kannattaa vierailla. Samalla voi oppia jotain merkityksellistä omasta lähiympäristöstä, eikä tarvitse käyttää matkoihin tuntikausia.
Pirkkalan seurakunta haluaa osaltaan pitää esillä lähimatkailua viemällä kesän toimintoja eri puolille kuntaa. Tervetuloa mukaan.

Ryhmästä tukea
eroperheiden lapsille
Pirkkalan seurakunta tarjoaa vanhempien eron kokeneille 7-9-vuotiaille lapsille mahdollisuuden käsitellä muuttunutta elämäntilannettaan vertaisryhmässä. Eron herättämiä
tunteita työstetään ikätason mukaisesti leikin, pelailun, taiteen ja puhumisen keinoin.
Vertaisten kokemusten
kuuleminen auttaa lapsia
ymmärtämään tapahtunutta ja nimeämään siihen
liittyviä tunteita. Tavoitteena on, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi
turvallisessa ympäristössä.
Ryhmää ohjaa kaksi koulutettua lastenohjaajaa.

Vanhempien eroa käsitellään ryhmässä puolueettomasti, kenenkään
päätökseen kantaa ottamatta. Perheet tavataan
ennen ryhmätoiminnan
alkamista ja sen päätyttyä. Viimeisen kokoontumisen jälkeen käydään
perheittäin läpi, mitä ryhmässä tehtiin. Ryhmä on
suljettu, luottamuksellinen ja maksuton.
Vertaisryhmä 20102011 syntyneille keskiviikkoisin klo 17–19
Kapsäkissä. Ryhmään
otetaan enintään 6 lasta. Yhteensä 6 kokoontumista. Ilmoittautuminen 12.6.–22.8. netissä.

Vastaava lastenohjaaja Laura Furu ja lastenohjaaja
Maritta Partanen ohjaavat syyskuussa alkavaa lasten
vertaistukiryhmää.

Pienet, aidot kohtaamiset ovat diakoniatyön helmiä.

Yli 30 vuotta pirkkalalaisten arjessa myötäelänyt Sirkka Nylund
eläköityy syksyn tullen. Alansa
muutoksen nähnyt diakoniatyöntekijä katsoo mennyttä kiitollisena. Hän lähtee monella tapaa
erilaisesta työpaikasta kuin mihin
aikoinaan tuli.
– SILLÄ on iso merkitys, että joku kuun-

telee ja tekee tarkentavia kysymyksiä.
Sirkka Nylund, 64, puhuu kokemuksella. Eläkeikää lähestyvä diakoniatyöntekijä on kohdannut pitkän uransa aikana
monenlaisten ongelmien kanssa painivia
ihmisiä. Alussa olivat ikäihmiset, joiden
kanssa 70-luvulla valmistunut seurakuntakuraattori paljolti työskenteli.
Ensimmäinen työpaikka sijaitsi entisellä Anjalankoskella, Anjalan seurakunnassa. Viiden vuoden jälkeen tie vei uuteen työyhteisöön Pirkanmaalle. Pirkkalan seurakunta teki vaikutuksen nuoreen
Nylundiin, eikä vähiten modernien työvälineidensä ansiosta.
– Jokaisella työmuodolla oli käytössään
oma diaprojektori, samanlainen, jonka
olimme saaneet Anjalaan yhteiseksi ja josta olimme ylpeitä.
Pirkkalassa diakonian työnjako antoi
työntekijöille mahdollisuuden keskittyä
enemmän tiettyihin asioihin, kuten taloudelliseen auttamiseen. Sittemmin su-

revien kohtaamisesta tuli Nylundin työn
kulmakivi.
KUN ihminen joutuu ahdinkoon, kynnys

avun hakemiseen voi olla suuri. Epäselvyys siitä, kenen puoleen kääntyä voi nostaa sitä entisestään. Sirkka Nylund kuulee
usein, että seurakuntaa on helpompi lähestyä kuin esimerkiksi sosiaalitoimistoa.
– Kirkolla on myötäelämisen maine.
Voi olla toisenkinlainen, mutta meille hakeutuvat myös ihmiset, jotka eivät kuulu kirkkoon.
Diakoniatyöntekijän tehtävä on auttaa
asiakasta etsimään tilanteeseensa parhaiten sopivaa apua.
– Mietimme jatkuvasti, mihin omat
keinomme riittävät ja milloin ohjaamme asiakkaan eteenpäin, Nylund toteaa.
– Tärkeintä on kohdata ihminen
kokonaisuutena.
Työ on opettanut, että konkreettiseltakin tuntuvaan ongelmaan kytkeytyy usein
henkistä taakkaa ja huolta, joka ei käytännön avulla kaikkoa. On syytä selvittää,
mikä tilanteeseen on johtanut.
– Taustalla voi olla erilaisia riippuvuuksia, työttömyyttä ja pienituloisuutta, sairauksia tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Jos
kohdalle osuu näistä kaksikin, on taakka
iso yksin kannettavaksi.
MODERNIEN , moninaisten ongelmien

kohtaaminen vaatii diakoniatyöntekijöiltä erityisiä taitoja, joita ei välttämättä ole
mahdollista kartuttaa opintojen aikana.

Esimerkiksi viime vuosina lisääntyneet
mielenterveysongelmat haastavat kirkon
työntekijöitä päivittämään osaamistaan.
Nylund kokee, että diakoniatyöntekijät
hyötyisivät lisäkoulutuksesta psyyken häiriöihin, mutta myös talousneuvontaan ja
parisuhteiden hoitamiseen liittyen.
– Myös työnohjaus on tärkeää, jotta
työssä jaksaa.
Toisaalta diakoniatyöntekijöillä on tarjolla jotakin, mistä monella muulla on
pulaa: aikaa. Tapaaminen järjestyy tavallisesti viikon sisällä yhteydenotosta, sillä
työajat ovat joustavat.
– Kirkon työntekijöinä meillä ei ole virka-aikaa, vaan voimme tavata myös illalla. Ahdingossa olevalle ja surun koskettamalle on usein ratkaisevaa saada apua
akuutisti.
PIRKKALASSA asuvat kyselyjen mu-

kaan Suomen onnellisimmat kuntalaiset. Osaltaan tyytyväisyyttä lisää vauraus, joka juontuu asukkaiden verrattain
korkeasta koulutustasosta.
– Voisin kuvitella, että on vaikeampaa
olla pienituloinen Pirkkalassa. Vertailukohta on niin räikeä. Erot voivat näkyä
vaikkapa koulussa ja harrastuksissa, elämäntavassa yleensä, Nylund pohtii.
Hän on huomannut erojen kärjistyneen vuosien aikana.
– Ennen saatoin sanoa perheellekin, että ei kannata huolehtia niin kauan kun
lapsen vaatteet ovat ehjät ja puhtaat. Nyt
tuntuu, että lapsetkin ovat merkkitietoi-

Hämäläis-karjalainen messu Hämeenlinnan kirkossa su 16.6. klo 10.
Saarnaamassa piispa Matti Repo, musiikista vastaavat Pirkkalan Kirkkokuoro ja Finngips. YLE 1 radioi messun suorana lähetyksenä, minkä jälkeen ohjelmaa voi kuunnella Yle Areenassa kuukauden ajan.
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Kaksi kirkkovaltuuston nuorinta
toimii aktiivisesti seurakunnassa
JANINA KULMANEN, 21, ja
LOTTA TÖRNBLOM, 20, oli-

vat ensi kertaa viime syksynä
seurakuntavaaliehdokkaina ja
molemmat tulivat valituiksi
kirkkovaltuustoon. Valtuustopaikan lisäksi molemmat
nuoret naiset toimivat myös
nuorisotyönohjausryhmässä:
Kulmanen jäsenenä ja Törnblom ohjausryhmän puheenjohtajana.
Molemmat kertovat olleensa yllättyneitä läpipääsystä seurakuntavaaleissa.
– Itse asiassa vaaliyönä katsoin monta kertaa tuloksia ja
mietin onko tämä totta, muistelee Janina Kulmanen.
– On iso kunnia, että meidät valittiin tähän luottamustehtävään. Aiomme olla lupauksiemme veroisia, jatkaa Lotta Törnblom.
Törblom kertoo halunneensa lähteä seurakuntavaaliehdokkaaksi, koska on toiminut aikaisemmin nuorisotyön ohjausryhmän jäsenenä sekä ollut kunnan puolella
luottamustoimessa.
– Minulle on erityisesti tärkeää saada nuorten ääni kuuluviin seurakunnan päätöksenteossa. Olen itsekin aktiivisesti mukana nuorisotyössä ja siitä työstä tiedän eniten.
– Seurakunta on minulle
kuin toinen koti. Lähdin vaaleissa ehdokkaaksi, kun ryhmittymäni esitti siitä minulle
toiveen. Minulle tärkeitä asioita ovat ilmasto- ja ihmisoikeusasiat, lisäksi haluan saada
nuorten äänen kuuluviin, luettelee Kulmanen.
KIRKKOVALTUUSTON kokouk-

sia on vuoden aikana 4-5. Sa-

sempia. Toisia se koskettaa enemmän kuin
toisia.
Merkkivaateahdistukseen suhtaudutaan
samoin kuin muihinkin huolenaiheisiin:
avoimesti ja empaattisesti.
– Vanhemmista tuntuu varmaan hyvältä puhua niistä asioita jonkun kanssa. He
saavat tukea siihen, että joutuvat perustelemaan, miksi kaikkeen ei ole varaa.
SIRKKA Nylund on todistanut paitsi ih-

misten ongelmien, myös alansa muutosta. Julkisuudessa on herätelty keskustelua
diakonian, palvelun, keskittymisestä pelkästään diakoniatyöntekijöille. Radikaalimpien lausuntojen mukaan seurakunta on sysäämässä perustehtävänsä yhden
työntekijäryhmän harteille.
Nylund tunnistaa ilmiön, mutta ei pidä
sitä yksinomaan negatiivisena.
– Tietyllä tavalla diakoniatyö on ammattimaistunut, koska ongelmat ovat mutkistuneet.
Hän uskoo, että diakonian eriytymistä
voisi ehkäistä yhdessä toimien.
– Voisimme olla enemmän mukana esimerkiksi jumalanpalveluksissa. Myös asiakkaamme voisivat osallistua niihin ja olla
sitä kautta tekemisissä muidenkin kanssa.
TYÖKSEEN ihmisten murheita kuuntele-

van on erityisen tärkeää huolehtia omasta
hyvinvoinnistaan. Riittävä määrä unta, läheiset ihmiset ja mielekkäät harrastukset
auttavat jaksamaan arjessa. Myös hyvästä
itsetuntemuksesta on hyötyä.

– Täytyy tunnistaa itsessään uupumisen
merkit. Jos huomaa olevansa kriittinen
kaikkea kohtaan, työhön täytyy ottaa
etäisyyttä.
Sellaisiakin hetkiä on tullut. Myös omassa elämässä tapahtuneet menetykset ovat
vaatineet veronsa.
– Elämä ei ole säästänyt minuakaan.
Olen menettänyt matkan varrella molemmat siskoni. Silloin olen pitänyt taukoa ja
käsitellyt omaa suruani.
Työssään surevien kohtaamiseen erikoistunut Nylund sanoo, ettei surevaa tarvitse pelätä.
– Ei tarvitse osata sanoa mitään. Lämmin, empaattinen läsnäolo riittää. Pitää
muistaa, että suru ei hälvene hetkessä vaan
kulkee matkassa pitkään.
KUN Nylund on lokakuussa täyttänyt pal-

veluksensa seurakunnassa, hän aikoo keskittyä perheeseensä. Tulevan eläkeläisen
päiviä rikastuttavat pienet lapsenlapset, joiden elämässä hän haluaa olla läsnä.
Hän uskoo, että aikaa vapautuu myös
uusille harrastuksille.
– Toivon löytäväni vaikkapa mukavan
kuoron. Nyt sellaiseen on mahdollisuus
sitoutua. Tulee tilaa uudelle, Sirkka Nylund hymyilee.
Sirkka Nylundin kaikille avointa eläkkeellelähtöjuhlaa vietetään kahvila Sirpakassa ma 17.6. klo 15–17. Tervetuloa
poikkeamaan kakkukahveilla!
Teksti ja kuva: Heidi Möttönen

moin kokoontuvat myös ohjausryhmät. Uusia kirkkovaltuutettuja työskentely luottamustoimessa ei yllättänyt ja he
ovat päässeet työssään hyvin
alkuun.
– Huolellisesti valmisteltu
kokousaineisto tulee hyvissä ajoin meille, ja siihen ehtii kiitettävästi perehtyä ennen
kokousta. Lisäksi keväällä järjestetyt luottamushenkilökoulutukset olivat hyödyllisiä, kertoo Törnblom.
– Ja jos jotain ei tiedä, niin
aina voi apua kysyä ja aina sitä
saa, jatkaa Kulmanen.
Kysyttäessä nuorilta valtuutetuilta, että millainen on hyvä
valtuutettu, saadaan reippaasti vastaus.
– Pitää ehdottomasti osata
kuunnella muita ihmisiä. Pitää myös sitoutua tähän hommaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouksissa pitää aktiivisesti osallistua ja olla puheidensa

Uudet luottamushenkilöt Lotta
Törnblom (vas.) ja Janina Kulmanen ovat sitoutuneita ja motivoituneita hoitamaan luottamustoimiaan seurakuntalaisten
parhaaksi.

arvoinen, kiteyttää Törnblom.
– Tuohon voisi vielä lisätä,
että pitää olla kiinnostunut
hoitamaan seurakunnan yhteisiä asioita sekä olla ihmisläheinen. Toivon, että seurakuntalaiset ottaisivat yhteyttä ja esittäisivät toiveita seurakunnan toiminnasta, jatkaa
Kulmanen.
TULEVANA kesänä parturikam-

paajaksi opiskeleva Janina Kulmanen lähtee apukouluttajaksi
Korpilahden rippileirille. Hänen kesäänsä kuuluvat myös
Pappilan nuortenillat.
– Olen asunut Pirkkalassa
8-vuotiaasta asti ja rippileirin
jälkeen olen ollut aktiivisesti
mukana nuorten toiminnassa. Seuris on minulle kuin toinen koti.
Lotta Törnblom on pitänyt
välivuotta ja syksyllä hän pyrkii Tampereen teknilliseen yliopistoon lukemaan tuotantotaloutta.
– Harmittaa, kun tänä kesä en ehdi osallistumaan leireille kesätöiden vuoksi. Pappilan nuorteniltoihin olen kyllä menossa.
Janina Kulmanen ja Lotta
Törnblom ovat kovin tyytyväisiä seurakunnan järjestämään
monipuoliseen toimintaan, jota on tarjolla kaiken ikäisille.
Nuoret valtuutetut kertovat,
että heidän kokemuksensa mukaan myös pirkkalalaiset nuoret ovat tyytyväisiä seurakunnan toimintaan.
– Kaikki ovat tervetulleita ja aina varmasti löydät paikalta jotain tuttujakin. Kiitosta haluamme antaa myös ihanille työntekijöille, ilman heitä toiminta olisi mahdotonta.

Ripari opetti mietiskelyä ja hiljentymistä
KUN kutsu rippileirille saapui,
Samu Karhun, 15, ei tarvinnut

kahdesti miettiä osallistumista. Nuori mies tiesi haluavansa leirille yhdessä ystäviensä
kanssa.
Koska kesäleirit täyttyivät
nopeasti, Karhu päätti käydä
omansa talvella. Hiihtolomalla järjestetty leiri Mäntsälän
Ahvenlammella osoittautui
hyväksi valinnaksi.
– Nyt riparia ei tarvitse murehtia enää myöhemmin. Kesäloma jää ihan vapaaksi.
Rippileiri oli Karhun ensikosketus seurakunnan toimintaan. Aiemmin uskonto
on näkynyt hänen elämässään
yksin rauhoittumisena ja pohdiskeluna.
– Se merkitsee sitä, että voi
keskittyä johonkin yhteen asiaan.
SEITSENPÄIVÄISEN leirin

aikana nuorista muodostui tiivis ryhmä, joka teki kaiken
yhdessä. Karhu kuvailee leiriläisten yhteishenkeä rennoksi ja hauskaksi. Saunailtojen
muistelu tuo Karhun kasvoille hymynkareen.
– Poikien saunassa lauottiin
puujalkavitsejä, mutta puhut-

tiin myös syvällisiä. Mietiskelimme maailmaa ja ulkoavaruuteen liittyviä asioita.
Myös leirin säännöllinen
päivärytmi oli nuorukaisen
mieleen. Hän huomasi, että
aikaiset herätykset ja nukkumaanmenot auttoivat pysymään virkeänä. Arjessa unesta on helpompi tinkiä.
– Nukkumaan mennään
joskus puoliltaöin, ja sitten
koulussa väsyttää.
Karhu on harkinnut rippileirille palaamista isosen roolissa. Vastuutehtävään liittyvä työmäärä kuitenkin mietityttää.
– Onhan siinä paljon hommaa. Isosena oleminen vaatii
rohkeuttakin, pitää puhua
paljon ja kuunnella kaikkia,
hän pohtii.

koiluun. Hartaushetkissä rukoilua harjoiteltiin yhdessä.
– Se opetti mietiskelyä,
kun keskityttiin vain siihen
hetkeen.
Karhun konfirmaatio suoritettiin toukokuun alussa, minkä myötä hän sai naimaluvan
ja muita oikeuksia, joita voi
myöhemmin elämässään tarvita. Konfirmaatio antaa kirkkoon kuuluvalle mahdollisuuden esimerkiksi kummina toimimiseen.
– Nyt olen seurakunnan
täysvaltainen jäsen, Karhu
hymyilee.

KARHUN omat isoset olivat

mukana osalla oppitunneista. Tuntien teemoja lähestyttiin välillä leikkimielisesti kisaillen.
– Katsoimme, kuka löytää
nopeimmin jonkin sanan Raamatusta. Se oli hyvä tapa opetella lukemaan Raamattua.
Nuorille annettiin aikaa
myös hiljentymiseen ja ru-

Samu Karhu olisi viihtynyt viikon kestäneellä rippileirillä
pidempäänkin.
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KIRKKOPOSTI
Metsämessu toi
Raamatun lähelle

Konfirmaatiomessut klo 10
Pirkkalan kirkossa:

Lotja 1 la 15.6., Lotja 2 su 30.6.,
Lotja 3 su 7.7., Korpi 1 su 14.7.,
Lotja 4 su 21.7., Korpi 2 la 3.8.,
Lotja 5 su 4.8., Korpi 3 la 10.8.
ja Lotja 6 su 11.8.

Kesäkahvilat perheille
viikoilla 24–26 klo 9–12

KESÄKONSERTIT
Cumina-kuoron konsertti
ke 12.6. klo 18 Pirkkalan kirkko
Suomen Lähetysseuran nuorten kuoro.
Kolehti rauhantyölle
Kolumbiassa. Vapaa
pääsy. Vohvelikahvila
konsertin jälkeen lähetyksen hyväksi.
Laavuveisuut ti 2.7. klo 18
Pappilan laavulla. Nivalan herättäjäjuhlien lähtöveisuut.

Pirkkalan kirkolla:
ma & ke ja Kapsäkissä ti & to.

Konsertti keskiajan hengessä pe 12.7. klo 18
Vanha kirkko. Ohjelma 5 €. Vapaa pääsy.

Mukavaa yhdessä oloa, leikkiä,
pientä syötävää.

Pieni iltasoitto su 28.7.
klo 18 Pirkkalan kirkko.
Julia Ilomäki, huilu sekä Liisa
Aaltola, piano, urut ja cembalo. Vapaa pääsy.

Opastettu hautausmaakierros
ke 19.6. klo 19. Tervetuloa!

Perinteiset juhannusjuhlat

MIESTEN
SAUNA

NAISTEN
SAUNA

pe 21.6.2019

Luonto ja Raamatun teksti kävivät keskenään vuoropuhelua, kun
seurakuntalaiset vaelsivat hiljaisuudessa Lastenojanvuorelle 28.
toukokuuta.

EHTOOLLISEVÄÄT reppuun,

pyhiinvaellusristi mukaan ja
menoksi. Seurakunnan ensimmäiseen metsämessuun osallistui kourallinen luonnonläheisestä jumalanpalveluksesta innostuneita ihmisiä. Pirkko Kuusjärvi oli yksi mukana
olleista.
– Metsä on ollut minulle
vuosikymmenet hiljentymisen
ja rukoilun paikka. Sinne voi
mennä kohtaamaan Jumalaa.
Messua oli määrä elää läpi luontopolulla. Kulkua rytmittivät pysähdykset etukäteen valituilla paikoilla. Yhteisestä sopimuksesta matkaa
tehtiin hiljaisuudessa.
Vaelluksen aikana tuttu ympäristö näyttäytyi Kuusjärvelle uudella tavalla.
– Luonto alkoi muistuttaa
Raamatun kohdista. Ympärillä
näkyi laaksopaikkoja ja katvetta, maasto oli oikein mukava.
Messun järjestämiseen osallistunut seurakuntapastori
Tuula Mannermaa havaitsi saman ilmiön.
– Raamatun teksti alkoi keskustella matkanteon ja luonnonäänien kanssa. Siinä olisi
voinut viihtyä pidempäänkin,
istua ja ihmetellä.
METSÄMESSU vaati toteut-

tajiltaan tarkkaa suunnittelua.
Mannermaa tutustui parin kilometrin pituiseen reittiin etukäteen miettien, kuinka jumalanpalveluksen elementit jaettaisiin matkan varrelle.
– Pysähdyspaikoilla lauloimme ja luimme tekstejä.

Metsän linnut ja tuuli säestivät olemistamme.
Päämääränä oli mäkisestä
maastostaan tunnettu Lastenojanvuori. Huolellisesta valmistelusta huolimatta ei voitu täysin tietää, kuinka messu
taivasalla sujuisi.
– En tarkkaan tiennyt, millaista se olisi. Aika pian tuli
kuitenkin levollinen ja kotoisa
olo, Mannermaa kertaa.
– Pyhiinvaellusristi oli tärkeä olla mukana. Sitä kuljetettiin joukon edellä ja se johti meitä kohti seuraavaa pysähdystä.
Luonnossa nautittiin myös
repussa kulkeneet eväät, ehtoollisleipä ja viini.
KOKEMUKSESTA rohkaistu-

neena järjestäjät suunnittelevat uutta metsämessua. Ajankohdaksi on valittu elokuun
15. päivä. Osallistujia pyydetään saapumaan Pirkkalan kirkon parkkipaikalle, josta yhteiskyyti kuljettaa heidät lähtöpaikalle. Vaellusreitti ilmoitetaan myöhemmin.

Hiljaisuuden
tapahtumat
Vaellusmessu to 15.8.
klo 18, kokoontuminen
Pirkkalan kirkolla.
Hiljaisuuden päivä la
24.8. Pappilassa klo 12-18.
Birgitan vaellus la 7.9.,
ilmoittaudu nettisivuillamme. Hinta 12 €/hlö.

- Kansanlaulukirkko klo 19.
- Juhannusjuhlat Pappilassa
klo 19.45–22.30 Pappilassa.
Ohjelmaa kaikenikäisille mm:
lipunnosto, vihtojen teko, rastirata, lauluvartit, haitarimusiikkia. Arpajaiset. Myynnissä kahvia
ja pientä purtavaa lähetyksen
hyväksi. Kokko klo 21.30
(säävaraus).

Ilmainen bussikuljetus: klo 18.15 Toivio (Karjalantien ja
Ruotutien risteys), Naistenmatkantie, klo 18.25 Suuppa, Suupantori, Ratsutilantie, Perkiöntie, Kyöstintie, Lehtimäentie,
Naistenmatkantie, Anian rantatie ja klo 19 Vanha kirkko, josta
kansanlaulukirkon jälkeen kuljetus Pappilaan, Pappilantie 65.
Paluukuljetus Pappilasta juhlan jälkeen n. klo 22.30.

Juhannuspäivän iltakirkko
la 22.6. klo 18 Vanhassa kirkossa.

Akvarellikurssi

to 27–la 29.6. klo 10–13 Kirkkoveräjällä
(os. Kouluportinkuja 1) maalausta harrastaneille ja akvarellimaalauksen unohtaneille.
Kurssille mahtuu max 10 henkeä. Mukaan
tarvit muistiinpanovälineet, akvarellipaperilehtiön (koko 33x48, 300g), pensselit, joista
yksi teräväkärkinen, pullasuti, akvarellivärit,
purkki vettä varten.
Ilm. 24.6. mennessä 050 430 7675.
Seurakunta liikkuu tänäkin
kesänä ympäri Pirkkalaa.
Tule sinäkin mukaan!

Kesäillat

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

Pappilantie 100
* Miesten sauna tiistaisin klo 18–20.
* Naisten sauna keskiviikkoisin klo 18–20.
Tulethan paikalle klo 19.30 mennessä,
että ehdit saunomaan.

Petankkia
pelataan Lidlin viereisellä
hiekkakentällä keskiviikkoisin klo 9–11. Tule pelaamaan
rennossa porukassa!

Kirkkovenesoutu
tiistaisin klo 17.30 ja
torstaisin klo 18.
Kokoontuminen 15 min
ennen Pappilan venevajalla, josta otetaan airot
ja kelluntaliivit.
Omat hanskat ja juomapullo on hyvä olla
mukana. Illan aikana
soudetaan 1–1,5 h vaihtelevia reittejä. Veneeseen mahtuu 14 souta- Lisätiedot
jaa ja perämies.
Jorma Schukoff 040 721 6983.

ympäri Pirkkalaa
tarjoavat mukavaa fiilistä, toimintaa
ja pientä syötävää pihatapahtuman merkeissä.
to 4.7. klo 18 Vähäjärvellä.
to 18.7. klo 18 Lähetyksen kesäilta Pappilan rantatuvassa.
to 1.8. klo 18 Pereen Sahapuistossa.

Sirpakan kesäkahvilat

eläkeläisille tiistaisin klo 13
25.6., 16.7., 30.7. ja 27.8.
Pientä ohjelmaa ja kahvi 1 €.

Koulutielle
siunaaminen
Kirkkopostin toimittajat Mari Lilja ja Heidi Möttönen

Saunat Pihlajaniemessä

ke 7.8. klo 18 Pirkkalan kirkossa.
Tervetuloa koko perhe.

su 29.8. klo 17–22
Pihlajaniemessä.
Katso tarkemmin seuris.net, illan ohjelma ja
esiintyjät julkaistaan lähempänä tapahtumaa.
Nuortenillat Pappilassa kesällä
sunnuntaisin ja torstaisin klo 18–22.

Hääilta 9.11.19

Pirkkalan Vanhassa kirkossa
Kirkkohäät pienimuotoisesti
vähällä vaivalla. Myös avioliiton
siunaaminen mahdollista.
Varaa oma vihkiaikasi srk-toimistosta p. 03 342 7300.

