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• Seurakuntavaaleissa valitaan uudet päättäjät.
• Jo 16-vuotiaat saavat äänestää.
• Kirkollisveroilla saadaan paljon hyvää aikaan.
• Seurakuntavaalien valitsijayhdistykset
esittäytyvät.
• Kuvallinen ehdokaslista.
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Kapsäkin uudet tilat ovat nyt käytössä Veskan 2. kerroksessa.
Kapsäkissä toimivat perhekerho, päiväkerho ja ikäihmisten ryhmä
sekä lisäksi erilaisia pienryhmiä ja kursseja.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

”Valtuutettu: ota selvää, kysele ja toimi”

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

Seurakunnan päätöksenteko

Nyt on aika vaikuttaa

n Seurakunnan työtä ohjaavat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys.
n Toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys.

T

ämä Kirkkoposti esittelee seurakuntavaaliehdokasryhmät ja ehdokkaat. On ilahduttavaa,
että vaaleihin on lähtenyt enemmän ehdokkaita kuin neljä vuotta sitten, vaikka koko maassa on ehdokasmäärä vähentynyt. Pirkkalassa on halukkuutta kantaa vastuuta yhteisistä asioista. Vaalien äänestysprosentti on ollut Pirkkalassa myös yleensä koko
maan keskiarvoa parempi. Toivottavasti näin käy myös
tänä vuonna.
Seurakuntavaaleissa valitaan päättäjät, joilla on keskeinen rooli seurakunnan päätöksenteossa. Tulevat luottamushenkilöt ovat vaikuttamassa siihen, mitä strategisia
linjauksia Pirkkalan seurakunnassa tulevaisuutta varten
tehdään, ja miten tämä kaikki resurssoidaan. Pirkkalassa
voidaan monissa asioissa katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen, mutta samalla on kohdattava ne isot haasteet, joita on edessä. Kokonaiskirkon ajankohtaiset kysymykset, kuten jäsenyys ja talous, tuntuvat myös täällä.
Seurakuntavaalit ovat vahvasti paikalliset vaalit, koska seurakunta on paikallisen yhteisöllisyyden rakentaja. Nyt ollaan vaikuttamassa siihen, mitä omalla lähialueella tapahtuu. Suomalainen seurakuntarakenne tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä.
Toisaalta paikallisseurakunta on osa suurempaa yhteisöä, joka vaikuttaa myös toimintaan ja talouteen. Pirkkalan seurakuntakin kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja maailmanlaajuiseen kristilliseen kirkkoon. Seurakunta on siis samanaikaisesti paikallinen ja
globaali myös Pirkkalassa.
Seurakunnan päätöksentekijät linjaavat viime kädessä
sen, mihin kirkollisveroja käytetään. Tämä puolestaan
vaikuttaa monien pirkkalalaisten arkeen. Onko seurakunnan kerhotoiminta edelleen maksutonta? Voidaanko
ikäihmisille tarjota edullisia ruokailuja? Miten rippikoulutoiminta organisoidaan? Miten voidaan tukea työikäisiä? Entä minkälaisia kokoontumistiloja seurakunta tarvitsee? Ihan vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.
Viime kädessä on kysymys siitä, millä tavalla ja missä puitteissa kirkon ydinsanoma armosta ja rakkaudesta voi koskettaa ihmisiä, ja miten ihminen tulee kohdatuksi. Ollaan merkityksellisten vaalien äärellä. Nyt on
aika vaikuttaa.

Seurakuntavaaleissa voivat
jo 16-vuotiaat äänestää
SEURAKUNTAVAALIT
ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo
16-vuotiaalla on äänioikeus. Nuoret saavat nyt kolmatta kertaa äänestää seurakuntavaaleissa. Äänioikeus on kaikilla 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä 18.11.2018 täyttävillä
kirkon jäsenillä.
Äänioikeuden käyttäminen on loistava tapa vaikuttaa oman seurakunnan ja koko kirkon tulevaisuuteen. Luottamushenkilöt päättävät toiminnan linjauksista, taloudesta eli yhteisten varojen
käytöstä, kiinteistöhallinnosta, investoinneista
ja henkilöiden rekrytoinneista.
Pirkkalan kirkkovaltuustoon valitaan 27 jäsentä suunnittelemaan
toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle.
– Äänestämällä ehdokasta, joka pitää esillä ja

ajaa sinulle tärkeitä asioita, vaikutat oman seurakuntasi ja sen toiminnan
linjauksiin ja päätöksiin.
Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaalissa eli valitsevat
päättäjät kirkon ylimpään
päättävään elimeen, joten
valinnoillasi on merkitys
myös koko kirkon tasolla, kertoo tiedottaja Mari Lilja.
Seurakuntavaaleissa
voi äänestää ennakkoon
tai varsinaisena vaalipäivänä. Ennakkoäänestysaika on 6.–10.11.2018 ja
varsinainen vaalipäivä on
18.11.2018. Äänestykseen
mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistus.

Kirkkovaltuusto
Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 18.11.2018 olevissa vaaleissa 27 jäsentä.
n Ylin päättävä elin, jonka seurakuntalaiset valitsevat vaaleilla neljän vuoden välein.
n Päättää talousarviosta, kirkollisveron
suuruudesta, rakennushankkeista, virkojen perustamisista ja lakkauttamisista, hautapaikkojen maksuista sekä suurimmista avustuksista.
n Äänestää hiippakunnan kirkolliskokousedustajasta.
n Puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston valitsema maallikko. Talouspäällikkö toimii esittelijänä.
n Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia ja kaikille avoimia. Kokouksia on
noin 4-5 kertaa vuodessa.
n

Pirkkalalaislapsille toimintoja kirkollisverolla
PIRKKALAN seurakunta tukee monin eri tavoin pirkkalalaisten arkea. Seurakunta tavoittaa vuosittain suuren joukon lapsia ja nuoria päivä- ja
perhekerhojen, pyhäkoulun,
kouluikäisten harrastekerhojen, rippikoulun ja nuorteniltojen sekä leirien kautta.
Seurakunta on mukana
myös monen pirkkalalaisen
iloissa ja suruissa kirkollisten
toimitusten, kasteen, konfirmaation, häitten, kodin siunaamisen ja hautajaisten kautta. Saunaillat, pienryhmätoiminta, rukous- ja raamattupiirit ja perhe- ja parisuhdetyö
tavoittavat monta kuntalaista.

Kirkollisveroprosentti 1,4

Seurakunnan perustehtävänä
on auttaa ja tukea vaikeuksien
keskellä lähimmäistä hengellisten ja käytännöllisten asioiden kanssa.
Toiminta rahoitetaan osittain kirkollisverolla. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet
maksavat kirkollisveroa oman
asuinkuntansa seurakunnalle valtion- ja kunnallisveron
yhteydessä. Pirkkalassa kir-

kollisveroprosentti on 1,4.
Vero vaihtelee seurakunnittain 1–2,25 prosentin välillä.
– Verotuotolla hoidamme
perustyötä, josta hyötyvät palvelujen, rakennusten ja alueiden kautta laaja joukko. Hyvän taloudenhoidon vuoksi
merkittävä määrä investointeja sekä kasvanut toimintamme on voitu rahoittaa kirkollisveroa korottamatta, kertoo
talouspäällikkö Pekka Elomaa.

Puolet lasten hyväksi

Oheisessa kaaviossa on esitetty kirkollisveron käytön jako,
joka perustuu tilinpäätökseen
2017. Kiinteistötoimen kulut on jaettu käytön mukaan
toiminnan kustannuspaikoille. Hautaustoimeen ja kirkonkirjojen pitoon saadaan rahoitusta valtionavusta.
Pirkkalassa kirkollisverokertymä jäsentä kohden on keskimäärin noin 264 euroa.
Lähes puolet varoista käytetään lapsi- ja nuorisotyöhön.
Jäsenen maksamasta summasta noin 132 euroa käytetään
esimerkiksi päivä- ja perhekerhoihin, rippikouluun ja nuor-

Hanna Parviainen

PIRKKALALAINEN Tuija Ollila on haikealla mielellä. Hän katselee juuri käynnissä olevia seurakuntavaaleja tällä kertaa
seurakuntalaisen näkövinkkelistä.
Ollila on ollut Pirkkalan seurakunnan luottamushenkilö kolmella valtuustokaudella eli yhteensä 12 vuoden ajan.
Kahdella kaudella hän on ollut mukana
myös kirkkoneuvostossa. Uusi nelivuotinen valtuustokausi alkaa ensi vuoden
alusta, mutta tänä syksynä Ollila ei lähtenyt ehdokkaaksi.
− Juuri nyt tuntui hyvältä antaa tilaa
uusille ehdokkaille. Ajattelen, että kos-

ka olin mukana monena vuonna, aloin
toistaa itseäni. Sain olla jo vaikuttamassa monissa uudistuksissa, kiittää Ollila.
Hän päätyi ehdokkaaksi alun perin
seurakuntalaisten pyynnöstä. Hetken
mietittyään Ollilla lähti ehdolle.
− Olen aina kokenut seurakunnan tärkeäksi asuinpaikkakunnallani, joten oli
mielenkiintoista tutustua seurakunnan
työhön ja vaalitoimintaan. Olen ollut
seurakuntavaaleissa ja luottamushenkilönä sitoutumaton. Näin olen saanut olla oma itseni ja ajatella seurakunnan toimintaa ja sen perustehtävän edistämistä
kaikenlaisten seurakuntalaisten parhaaksi yhdessä toisten luottamushenkilöiden
ja henkilöstön kanssa.
OLLILAN valtuustokausilla yksi isoimmista hankkeista oli Pappilan alueen kehittäminen. Ollila oli työryhmässä päättämässä väentuvan remontoimisesta sekä
muun muassa laavun, lintutornin, kirkkovenetalaksen, kodan ja uusimpana rantasaunan rakentamisesta.
− Olen iloinen, että saimme kehitettyä
alueesta kaikkien pirkkalalaisten virkistäytymispaikan. Sellaista kaivattiin Pirk-

kalaan, kun seurakunnan leirikeskus on
kaukana Pudasjärvellä. Toivon, että saamme tulevaisuudessa Pappilaan ison päärakennuksen, jossa on majoitustilaa pienille leireille.
− Valtuustokausillani on myös kehitetty Lotjan leirikeskusta sekä uusimpana saatu toimitilat Veskaan. On ollut
hienoa saada olla suunnittelemassa niitä. Mielenkiintoista on myös ollut tutustua seurakunnan työntekijöihin, jotka ovat Pirkkalassa hyvin innokkaita ja
osaavia, hän sanoo.
HÄNEN mukaansa hyvä luottamushenkilö on kiinnostunut seurakunnan toiminnasta ja haluaa olla kehittämässä yhteisiä asioita.
− On hienoa, että löytyy pirkkalalaisia, jotka haluavat pitää kristillisiä arvoja esillä. Työskentely vaatii muun muassa perehtymistä toimintasuunnitelmiin ja
-kertomuksiin, budjetteihin ja tilinpäätöksiin. Kun tekee taustatyöt, osallistuu
kauden alussa järjestettävään koulutuspäivään ja on aktiivinen kyselijä ja toimija, työskentely on antoisaa, Tuija Ollila lupaa.

Ollila kiittelee erityisesti kirkkoneuvostossa työskentelyaikaansa. Hyvä ja keskusteleva porukka, hyvä yhteishenki, ohjaus- ja työryhmissä työskentely sekä seurakunnan vakaa taloustilanne tekivät hänen kausistaan mielekkäitä.
VÄISTYVÄ luottamushenkilö kannustaa
kaikkia yli 16-vuotiaita äänioikeutettuja
äänestämään.
− Äänestämällä saa olla mukana päättämässä, miten seurakuntaa kehitetään. Jos
on tyytyväinen seurakunnan nykytoimintaan, niin sekin kannattaa kertoa äänestämällä. Äänestämällä voi vaikuttaa kaikkia
pirkkalalaisia koskettaviin asioihin, kuten
vaikka Pappilaan.
Ollila kehuu Pirkkalan seurakuntaa monipuoliseksi ja vireäksi. Kiireisen elämänrytmin keskellä seurakunta joutuu kilpailemaan ihmisten vapaa-ajasta.
− Toivoisin, että seurakunta tavoittaisi
vieläkin enemmän muuttajia, yksinäisiä
ja taloudellista ja henkistä apua tarvitsevia
sekä kohtaisi aidosti kaikenikäisiä. Mielestäni seurakunnan valtti on tarjota mahdollisuuksia hiljentymiseen ja rauhoittumiseen sekä tuoda lähelle toivon ja armon

Diakonia- ja lähetystyö 22 %
Seurakuntatyö 25 %

Mitä toivot seurakunnalta?
KÄVIMME tervehtimässä seurakuntalaisia seurakunnan viikkotoiminnassa ja kysymässä,
millainen on heidän seurakuntansa.
1. Miten käytät seurakunnan palveluja?
2. Mitä toivot seurakunnalta? Millainen on sinun seurakuntasi?

kynnyksen paikkana ihmisten arjessa mukana. Toivon,
että kerhoihin ja diakoniatyöhön panostetaan yhä ja että
perinteistä, kuten Kauneimmista joululauluista pidetään
kiinni.

Edustaa seurakuntalaisia seurakunnan päätöksenteossa.
n Antaa osaamisensa seurakunnan
käyttöön.
n Varmistaa seurakunnan toiminnalle
riittävät ja oikein suunnatut resurssit.
n Puolustaa seurakunnan avoimuutta
viestinnässä ja päätöksenteossa.
n On mukana vakituisten työntekijöiden valinnassa.
n Valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.
n Osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan.
Aino Ilola, 15, nuortenilta,

evankeliumia, toivoo Ollila.
Vaikka Ollila ei lähtenyt näissä vaaleissa ehdokkaaksi, hän on kuitenkin jatkossakin mukana monessa seurakunnan toiminnassa. Hän on muun muassa mukana vapaaehtoisena parisuhdetoiminnassa, jossa suunnitellaan esimerkiksi parisuhdeiltapäiviä.
− Vaalityön tekeminen yhdessä ryhmän
kanssa on ollut innostavaa ja vähän jännääkin. Luottamushenkilönä oleminen
on ollut antoisaa ja päätösten toteutumisen seuranta antanut lisää motivaatiota toimintaan. Uusille valtuutetuille toivon myös iloa ja uteliasta kiinnostusta ja
aktiivisuutta monipuolisessa tehtävässä!

Pirkkalan kunnan asukkaista
73,65 prosenttia kuuluu kirkkoon, kun koko maassa prosentti on 71. Seurakunnan jäsenmäärä oli viime vuoden lopussa 14 168.
− Kirkon jäsenyydellä ja
kirkollisverolla mahdollistetaan ja tuetaan työtä ihmisten parissa ja hyväksi lähellä
ja kaukana. Kirkollisverolla
tehdään paljon hyvää. Vaikka kaikki jäsenet eivät käyttäisikään seurakunnan palveluilta, voi ajatella mitä kaikkea hyvää kirkollisverorahoilla
pystytään toteuttamaan. Kirkon jäsenyyskin on lähimmäisvastuuta, sanoo kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.

Aikuistyö 7 %

n

Väistyvä luottamushenkilö Tuija
Ollila kannustaa äänestämään.
Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa äänestämällä
voi vaikuttaa moniin pirkkalalaisia koskettaviin asioihin.

Jäseniä keskiarvoa
enemmän

Nuorisotyö 26 %

Luottamushenkilön tehtävät
Yhteensä kolmella valtuustokaudella Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuustossa ollut Tuija Ollilla on iloinen valtuustokausilla tehdyistä uudistuksista, kuten Pappilan alueen kehittämisestä.
Kuva: Hanna Parviainen


teniltoihin.
Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin menee
66 euroa. Diakonia- ja lähetystyölle lohkaistaan kakusta
noin 58 euroa.
Kirkkomme jäsenistä 75
prosenttia on aikuisia. Aikuistyön osuus kirkollisverosta on
noin 19 euroa, jota käytetään
muun muassa perhe- ja parisuhdetyöhön.

Varhaiskasvatustyö 20 %

Kirkkoneuvosto
n Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi.
n Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon varapuheenjohtajan sekä 7 jäsentä.
n Kirkkoneuvoston puheenjohtajana
toimii kirkkoherra. Talouspäällikkö toimii esittelijänä.
n Vastaa käytännön johtamisesta ja
valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.
n Panee toimeen kirkkovaltuuston päätökset.
n Valitsee ohjausryhmien ja muiden
työryhmien jäsenet.
n Kokouksia noin 10 kertaa vuodessa.
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Kirkkoveräjän seurakuntatalo
1. Käyn Seuriksen nuortenilloissa suurin piirtein kaksi
kertaa viikossa ja viihdyn siellä neljä tuntia.
2. Toivon seurakunnalta arkeen mukavaa seuraa, tekemistä ja asioista juttelemista
ja mukavia kokemuksia. Hyvä seurakunta on paikka, jossa tuntee olonsa kotoisaksi ja
hyväksytyksi ja tapaa uusia ihmisiä.

Marika Vähäjyrkkä sekä Tiila,
1,5 vuotta ja Kaapo, 3 vuotta,

Pirkkalan kirkon perhekerho
1. Käymme perhekerhossa,
mistä pidämme kaikki kovasti. On hienoa, että kerhoja on
monessa eri paikassa, jolloin
moni autotonkin pääsee kerhoon. Luonamme käy myös
silloin tällöin seurakunnan
lastenohjaaja viemässä lapsia
ulos, jolloin saan itse hetken
hengähtää. Se on ihan mahtava palvelu. Meillä ei ole lähellä isovanhempia, ja meille
syntyy pian vauva.
2. Olemme tyytyväisiä seurakuntaan näin. Toivon, että
seurakunta pysyy matalan

Pirkko Kock, Kirkon keskiviik-

ko, Pirkkalan kirkko
1. Käyn kirkossa sekä kirkon keskiviikossa. Käyn erityisesti silloin, kun on ruokana lohikeittoa. Olen mukana monien järjestöjen toiminnassa, joten aika ei riitä
kaikkeen. Kerhoja ja kuoroja olen pohtinut.
2. Olen tyytyväinen, kaikki on hyvin näin.
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Pirkkalan seurakunta
I Seurakuntaväki

KIRKKOPOSTI

Seurakuntavaalien valitsijayhdistykset esittäytyvät
1. Onko valitsijayhdistyksellänne jokin hengellinen tai poliittinen viitekehys?

Seurakuntaväki
1. KOEMME Raamatun mukaiset kristilliset arvot tärkeäksi ohjenuoraksi arjessa ja juhlassa. Evankeliumin sanoman tulee olla läsnä
kaikissa Pirkkalan seurakunnan tilaisuuksissa. Kuuntelemme toisia.
2. TOISISTA välittäminen vahvistaa
seurakuntalaisen turvallisuudentunnetta ja innostaa osallistumaan. Perheiden hyvinvointia tulee tukea ja
vahvistaa. Toimintojen suunnittelussa huomioidaan eri-ikäiset ja helpotetaan perheiden osallistumista tilaisuuksiin.
SEURAKUNNAN vapaaehtoistyötä
tulee laajentaa ja yhteisöllisiä toimintatapoja lisätä. Tämä tarjoaa yhä laajemmalle joukolle osallistumisen ja
onnistumisen iloa. Se vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta myös yksin asuville ja yksinäisyyttä kokevil-

2. Tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle?

le ihmisille. Monenlaisista toimintamahdollisuuksista tulee kertoa aktiivisesti kuntaan muuttaville uusille asukkaille – myös seurakuntaan
kuulumattomille.
Vapaaehtoisille järjestetään koulutusta.
Turvataan kasvavassa seurakunnassa ajanmukaiset ja toimivat tilat
seurakunnan eri työalojen tarpeeseen. Erityisesti tämä tulee huomioida uusilla asuinalueilla kuten Soljan alueella.
Pappilan alueella Pirkkalassa ja
Lotjan eräleirikeskuksessa tehdyt
rakennushankkeet lisäävät mahdollisuuksia uusille toiminnoille ja tarjoavat siten seurakuntalaisille uusia
harrastamisen ja osallistumisen muotoja. Kannatamme Pappilan vanhan
tiilitalon paikalle uudisrakennuksen
rakentamista.

1. VIITEKEHYKSEMME on Partioliike, joka on kansainvälinen lapsija nuorisokasvatusaatteeseen perustuva liike. Suomen Partiolaiset ry:n
vuonna 2010 hyväksytyn peruskirjan mukaan ”partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea
lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon
ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen
yhteisön jäsen”.

dynnetään lapsia ja nuoria koskevissa asioissa.

2. OSALLISUUS – lasten ja nuorten
ääni kuuluviin
• Lasten ja nuorten etu otetaan
huomioon seurakunnan päätöksenteossa.
• Lasten ja nuorten mielipiteitä
kuullaan ja niillä on merkitystä.

PÄÄTÖKSENTEKO – kestävää, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista
Seurakunnan päätöksenteko on läpinäkyvää ja oikeudenmukaista
Seurakunta kantaa vastuuta ympäristöstä ja on vastuullinen metsänomistaja

TOIMINTA – mielekästä ja oikein
resursoitua
• Partiotoiminnan toimintaedellytykset turvataan seurakunnassa
• Lasten ja nuorten toimintaa tuetaan ja kehitetään seurakunnassa
• Seurakunnan partiotyön, eli Seppo-toiminnan, resurssit ovat riittävät
ja toiminta on laadukasta
• Diakoniatyö tuntee alueensa partiotyön ja tekee yhteistyötä lippukuntien kanssa

2. RYHMÄMME tulevan valtuustokauden tavoitteita ovat kaikkien seurakuntalaisten tavoittaminen monipuolisella tiedottamisella, seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen ja
toiminnan kehittäminen seurakuntalaisten ehdotuksista lähtien. Heikompiosaisten kohtaaminen ja tukeminen ovat seurakuntamme yksi merkittävimmistä tehtävistä, jolloin diakoniatyöhön panostaminen
korostuu.
LISÄKSI haluamme vahvistaa seurakunnan ja kunnan yhteistyötä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kou-

luikäistyössä ja vanhustenhoidossa.
Vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakunnallemme tärkeä kulmakivi, ja
heihin tulee satsata. Myös nuorisotoimintaa tulee ylläpitää ja Lotjan
tupaa edelleen kehittää.
Pappila on myös yksi tärkeä kehittämiskohde, josta on tullut entistä tärkeämpi kokoontumispaik-

Alamäki
Jukka
kapteeni evp,
yrittäjä
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Hepokorpi Aki
digital
marketing
manager

Hyttinen
Juha
ylikonstaapeli,
kenttäjohtaja

5
Hänninen
Niko
yrittäjä

6
Kinnunen
Kai
opiskelija

7
Kärki
Armi
lehtori

8
Lahtinen
Anna-Maija
eläkeläinen,
terveydenhoitaja

9
Laiho
Petri
kriisi ja perhe
työntekijä

10
Leskinen
Eeva
toimiston
hoitaja

11

12

Loukiala
Mauri
dipl.ins.,
yrittäjä

Luotonen
Kari
eläkeläinen

13
Malmi
Lasse
konestanssaaja,
eläkeläinen

I Seurakuntaväki

14
Nikkanen
Risto
eläkeläinen

ka kaikenikäisille.
Toimintaa tulee kuitenkin suunnitella monipuolisesti ympäri Pirkkalaa, jotta kaikki pääsevät mukaan.
Pidämme tärkeänä, että seurakunta
tekee edelleen ympäristöystävällisiä
ratkaisuja muun muassa uusia energiaratkaisuja hyödyntämällä.

15

16

Ollila
Jyri
yo

Palvanen
Osmo
eläkeläinen

17
Pasanen
Heini
luokanopettaja

I Seurakuntaväki

26
Vaaja Tiina
sairaanhoitaja
AMK, lasten
hoitaja

1. POLIITTISESTI sitoutumaton, seurakuntaan sitoutunut.

tekemiseen omien toiveidensa ja taitojensa mukaan.

2. YHTEISÖLLINEN seurakunta: Seurakunta on yhteisö, johon jokainen
on tervetullut. Seurakuntaa eivät tee
ulkoiset puitteet, vaan ihmiset, jotka kokoontuvat yhteen. Yhteisönä
saamme turvautua armahtavaan Jumalaan ja pyytää hänen johdatustaan. Jumala, joka ilmoittaa itsensä
Raamatussa, on rakkaus ja koko seurakunnan ydin. Seurakunta kuuntelee hänen sanaansa ja ohjeitaan. Seurakunta kutsuu mukaan uusia ihmisiä ja etsii uusia tapoja tukea erilaisissa elämänvaiheissa olevia ihmisiä.
Seurakunta auttaa ja huomioi erityisesti heikoimmassa asemassa olevia. Tehtävä ulottuu myös kauas: Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia
ovat tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Jokainen saa osallistua yhdessä

HOITAVA seurakunta: Seurakuntaan,
sen tiloihin ja tilaisuuksiin on helppo tulla mukaan. Jokainen voi olla
oma itsensä ja tulla kuulluksi. Etsimme yhdessä toivoa ja tukea Jumalalta. Seurakunnan toiminta vahvistaa luottamusta Jumalaan erilaisissa
elämäntilanteissa. Seurakunta tarjoaa tarvittaessa apua ja turvaa sekä
edistää hyvinvointia. Seurakunnassa vaalitaan hiljaisuutta.
Liikkuva seurakunta: Seurakunta
järjestää tapahtumia, joissa voi liikkua, ulkoilla ja nauttia luonnosta.
Luontoelämykset motivoivat kantamaan vastuuta ympäristöstä. Perheellä tai porukalla voi lähteä esimerkiksi kävelyretkelle tai luontopoluille. Tapahtumissa on mukana
pieni hiljentymishetki.

Kirkko keskellämme

27

28

Veiranto
Juha
yrittäjä

Vuorenmaa
Marjo
tietojenkäsit
telyopin FM

29
Vuorenpää
Saija
lähihoitaja

18
Pitkänen
Kirsti sisustus
suunnittelija,
maalari

19
Ranta Anita
hallinto
päällikkö

20
Rautakorpi
Helena
osastonhoitaja

21
Rautionmaa
Niilo
rakennus
mestari

22
Saksala
Antero
kunnallis
neuvos

II Pirkkalan Partiolaiset

31

30

Seilo
Marja-Leena
KM, rehtori

Wathen
Pertti
asiantuntija

32
Autio
Jussi
luokanopet
taja

23
Schukoff
Jorma
asennuspäällik
kö, eläkkeellä

33
Schildt
Pia
finance
manager

24

25

SöderholmLaakso
Heli
eläinlääkäri

Törnblom
Lotta
opiskelija

45

46

34
Ylitalo
Matti
DI

III Sosiaalidemokraatit, Vihreät ja sitoutumattomat

35

36

Mattila
Juha-Pekka
tj.

37

Tuomainen
Petro
medianomi

Hoikkala
Teppo
sairaanhoitaja

38
Ruusunoksa
Marko
yrittäjä

39
Mäkinen
Kristiina
lähihoitaja
(vanhustyö)

40
Ahtiainen
Pauliina myyjä,
henkilökohtai
nen avustaja

41
Jääskeläinen
Elina
päiväkodin
lastenhoitaja

42
Rekola
Eero
autonkuljettaja

43
Hoffrén
Tuomas
opettaja

44
Vartia
Joonas
yrittäjä

Koskinen
Aleksi
myyjä

Tolvanen
Taru
team leader

III Sosiaalidemokraatit, Vihreät ja sitoutumattomat

47
Touru
Hannu
hyvinvointi
laiteasentaja

48

49

Kulmanen
Janina
opiskelija

50

51

52

Järvi
Saku
myynti
edustaja

Uskali
Eeva
varhaiskas
vatuksen opettaja

Hoikkala
Maarit
varhaiskasva
tuksen opettaja

Koivisto
Risto
maakuntaneu
vos, eläkeläinen

61

62

63

64

53
Salonen Siiri
tiimiesimies,
FM

54
Karppanen
Henri
työtön

55
Järvensivu
Kauko
eläkeläinen

56

57

Jussila
Reino
eläkeläinen

Toiva
Mirja
koulunkäynnin
ohjaaja

58
Turkia
Kirsti
filosofian mais
teri, yrittäjä

IV Ryhmä Lähde

59

60

Cederqvist
Heinänen
Hans
Liisa
rakennusmes toimittaja
tari

Sosialidemokraatit, Vihreät ja
sitoutumattomat
1. RYHMÄSSÄMME on sosialidemokraattisia, vihreitä ja sitoutumattomia kristittyjä. Ryhmämme jäsenten päätöksentekoa ohjaavat arvot
ja periaatteet, joiden mukaan kaikki ihmiset nähdään samanarvoisina ja arvokkaina. Kaikki saavat tulla mukaan eikä ketään jätetä yksin.

3

2

Ryhmä Lähde

Pirkkalan Partiolaiset

• Osallisuus ja vaikuttaminen tehdään mahdollisimman helpoksi.
• Partion asiantuntemusta hyö-

Ehdokkaat seurakuntavaalissa 18.11.2018

Julin
Jääskö
Heikki
Antti
liikkeenharjoit insinööri
taja, eläkeläinen

Katajisto
Anni-Leena
FM, kotiäiti

Kauppinen
Teemu
yrittäjä

65
Korhonen
Pentti
yrittäjä

66
Kuismanen
Riitta
sosiaali
psykologi

67
Kukkasniemi
Tuula
laitoshuoltaja

68

69

Kuusjärvi
Juuso
psykologi

70

Kuusjärvi Markku Lampinen
toimitusjohtaja, Antti
kirkon nuoriso yrittäjä
työnohjaaja

IV Ryhmä Lähde

72

71

1. OLEMME sitoutuneet kirkon oppiin ja kristilliseen elämäntapaan ja
olemme sidoksissa kirkon sanomaan
ja tehtävään. Haluamme olla seurakunnan ääni, seurakunnan hallinnossa ja tuomme kirkon sanomaa
keskelle ihmisten arkea. Kirkon tulee
selväsanaisesti ja aktiivisesti osoittaa
kaikkien tavoiteltavia arvoja ja ihanteita. Tällaisia arvoja ovat nöyryys ja
huolenpito suhteessa luontoon, kohtuullisuus, yhteisen hyvän edistäminen ja oikeudenmukaisuus.
2. KIRKON tulee olla tukena nuorten
itsenäistyessä tarjoamalla heille tiloja, arvoja tukevaa toimintaa sekä tarvittaessa elämänohjeita yhteistyössä
kodin kanssa. Kirkon tulee olla tukena ja turvana kaiken ikäisille hei-

dän keskuudessaan niin hädän hetkellä kuin arjen askareissa.
SEURAKUNTA edistää kaikilla tasoilla kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista. Oman
seurakunnan taloutta hoidamme
niin, että emme syö tulevien sukupolvien eväitä. Tavoittelemme seurakuntaa palvelevaa ja hallinnon kevyttä kirkkoa. Haluamme rakentaa
toiminnan seurakuntalaisten elämästä käsin.
Ryhmälle ja kirkolle on tärkeää,
että seurakunta tukee vanhempien
eettisen kasvatuksen kasvatusotetta.
Seurakunta tukee vanhemmuutta.
Seurakunta on avoin yhteisö, johon
kaikki ovat tervetulleita.

Lämsä
Ulla
vahtim., eläkel.

73

Malm Päivikki
lastentarh.
opettaja, tera
peutti

Mohana
Isam
opiskelija

74
Niemi
Tero
opiskelija

75
Rajala
Petra
DI

76
Salonen
Sinikka
eläkeläinen

77
TuhkanenJukkola
Laura
TM, pastori

78
Turunen
Jorma
äidinkielen
opettaja

79
Vihtakari
Asko
hall.pj.

80

81

Viitala
Marianne
sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja

Willberg
Mauri
rakennusmes
tari, eläkeläinen

82
Ylikippari
Reijo
linjaauton
kuljettaja

V Kirkko keskellämme
ENNAKKOÄÄNESTYS 6.–10.11.2018
VAALIPÄIVÄ 18.11.2018

83
Kivioja
Helena
sosionomi

84

85

Naskali
Pekka
maanviljelijä

Partanen
Alpo
palvelujohtaja

86

87

RistimäkiTiitola Anja
Anttila Jaana
laitos
yrittäjä, insinööri apulainen

88
Vainio Aki
kiinteistön
hoitaja

Löydä oma ehdokkaasi: seurakuntavaalit.fi/vaalikone

6

KIRKKOPOSTI
Etsi vaalikoneesta vinkkejä,
kenelle annat äänesi!
MIETITKÖ vielä, ketä äänestät? Toivotko löytäväsi ehdokkaan, joka ajattelee asioista samalla tavalla kuin sinä? Ehdokkaan löytämisessä on hyvä apuväline vaalikone!
Pirkkalan seurakunnan
87:sta seurakuntavaaliehdokkaasta suurin osa on täyttänyt vaalikoneen kyselyn. Vaalikone on antanut ehdokkaalle
mahdollisuuden kertoa itsestään ja asioista, joita hän haluaa pitää esillä seurakunnan
päätöksenteossa.
Vaalikoneen käyttäminen
on helppoa, ja se onnistuu
sekä pöytäkoneella että mobiililla. Vaalikoneen yhteiset
kysymykset käsittelevät kirkon ajankohtaisia kysymyksiä ja toimintaa ja seurakuntakohtaiset kysymykset seurakunnan itse tärkeinä pitämiä aiheita.

Vaalikoneessa voi kertoa
mielipiteensä muun muassa itselle merkityksellisistä
kirkon toimintamuodoista,
nuorten osallisuudesta päätöksenteossa, suhteesta uskoon, lähimmäisyydestä ja
ajankohtaisista asioista, kuten ilmastovaikutuksista, näkemyksistä avioliitosta ja eutanasiasta.
Pirkkalan paikallisissa kysymyksissä voi etsiä samalla
tavalla ajattelevaa ehdokasta pohdittaessa seurakunnan
resursseja ja fyysistä toiminta-aluetta, Pappilan päärakennuksen mahdollista rakentamista, Pihlajaniemen tulevaisuutta ja leirikeskuksen sijaintia.
Vaalikone löytyy osoitteesta
seurakuntavaalit.fi/vaalikone.
Vaalikoneen toteuttaa Sangre oy.

minun kirkkoni

seurakuntavaalit.fi
Sinulla on ääni. Äänestä seurakuntavaaleissa ja vaikuta.
Ennakkoäänestys järjestetään ti 6.11.– la 10.11.2018

Pirkkalan seurakunnan seurakuntatoimistossa, Suupantie 10, 2. krs
ti 6.11.– la 10.11. klo 9.00–18.00.
Partolan Citymarket, Palmrothintie 2
ti 6.11.– pe 9.11. klo 12.00–19.00 ja la 10.11. klo 9.00-16.00.
Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Kouluportinkuja 1
ti 6.11. klo 11.00–15.00 ja to 8.11. klo 16.00–20.00.

Vaalipäivä 18.11.2018

Pirkkalan kirkossa, Arokuja 8, klo 11.00–20.00.

Kotiäänestys: ilmoitus seurakuntatoimistoon p. 03 342 700 viimeistään 2.11. klo 16.00.

Etkö tiedä ketä äänestäisit? Löydä oma ehdokkaasi vaalikoneen avulla.

seurakuntavaalit.fi/vaalikone
Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan äänestyspaikalle!
Pirkkalan kirkossa su 28.10. klo 18–20

Näkökulmia
kestävään
kehitykseen
-luentosarja

minun kirkkoni

VAALITILAISUUS

OSA 2: YMPÄRISTÖAHDISTUS JA TOIVO
Panu Pihkala ke 24.10.
Millaisia tunteita ympäristöasioihin liittyy?
Tutkijatohtori, teologi Panu Pihkala luennoi aiheesta
kirjansa ”Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo”
(2017) pohjalta. TT Panu Pihkala toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
OSA 3: NÄKÖKULMIA SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
Harriet Rabb ke 21.11.
Mitä sosiaalinen kestävyys on, mihin se ulottuu ja miten se on sidoksissa ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen? Luennoitsijana sosiaalityön laatupäällikkö,
EASEL®-ohjaaja Harriet Rabb Hetki ry:stä
Vaalikone aukesi äänestäjille 8.10. Koneen avulla voi tutkia ehdokkaiden mielipiteitä kirkkoon liittyvissä kysymyksissä.

Tule ystäväksi
maahanmuuttajalle
MONI Pirkkalaan tullut maahanmuuttaja-aikuinen on yksinäinen. Se on asia, johon lähetys- ja kansainvälisen työn
ohjaaja Anne Sihvonen törmää
usein.
− Pirkkalaan tulee vuosittain kolme-neljä maahanmuuttajaperhettä. Lapset oppivat nopeasti kielen, juurtuvat ja saavat ystäviä ollessaan
päivähoidossa ja koulussa. Aikuiset kaipaisivat ystäviä arkeensa.
Sihvosen mukaan maahanmuuttajat eivät kaipaa ystävyydeltä jotain suurta ja hienoa vaan he toivovat ihan tavallista arjen ystävyyttä. Toiveita on esimerkiksi yhteiselle kävelylenkille ja kahvitteluhetkelle.
Pirkkalan seurakunta järjestää Ystävänä maahanmuuttajalle -koulutuksen tiistaina 30.
lokakuuta. Koulutuksen aihepiireinä ovat muun muassa
vieraanvaraisuus, ystävyys ja
yhteisöllisyys erilaisissa kulttuureissa sekä maahanmuuttajan kotiutuminen asuinkuntaansa. Koulutuksen järjestäjänä toimii Suomen Lähetysseura. Koulutuksesta saa todistuksen.
− Kotiutumisen kannalta on merkityksellistä saada

kontakteja paikallisiin. Autetaan yhdessä uusia pirkkalalaisia pääsemään hyvän elämän
alkuun kunnassamme, Sihvonen kannustaa.
Koulutukseen ilmoittaudutaan 26.10. mennessä osoitteen pirkkalanseurakunta.fi/
ilmoittautumiset kautta. Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena ei ole ystävätoimintaan sitoutuminen.
Ystävänä maahanmuuttajalle -koulutus ti 30.10. kello 17.30 Kirkkoveräjän seurakuntatalossa. Ennakkoilmoittautuminen.

Pirkkalan kirjasto
klo 18.30–20

Vapaa pääsy.

MAAILMOJEN
MESSU

Seurakuntavaaliehdokkaat esittäytyvät,
minkä jälkeen paneelikeskustelu.
Juontajana toimittaja Maija-Riitta Merikanto.
Kahvitarjoilu klo 18.
Tervetuloa!

Pyhäinpäivä
la 3.11.2018
Vanhassa kirkossa
- sanajumalanpalvelus klo 10
- iltakirkko klo 18

Martin päivän
keskiaikaiset kekkerit
la 10.11. klo 18–20
Pirkkalan kirkossa
Sukella keskiaikaan
Martti Lutherin syntymäpäiville.

Pirkkalan kirkossa su 28.10. klo 10
Tervetuloa monikulttuuriseen yhdessä tehtyyn
jumalanpalvelukseen.
Mukana Reetta Mäkinen, Jukka Jormanainen ja Pirkko Leponiemi-Pirhonen. Kirkkokuoro, Kraak-kuoro ja
bändi.
Koko perheen ulkoilutapahtuma
pe 2.11. klo 18

Lyhtyvaellus
Vähäjärven ympäri

Lähtö vapaa-aikakeskuksen pihasta.
Lopuksi Kurikan rannassa hartaushetki.
Su 4.11.2018 Pirkkalan Vanhassa kirkossa klo 18

”LUX -lauluja kaipauksesta”
Vokaaliyhtye Apollo Vocal Ensemble

Illalliskortti 25 €/hlö
maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
Ilmoittaudu 2.11. mennessä:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

P

appilan joulutalo

Naisten iltapäivä
Seija Leppänen, psykoterapeutti

Kirkkoveräjän seurakuntatalo la 24.11. klo 15–18

Naiseuden voimavarat ja -varkaat
Miten jaksan kaiken keskellä?
Iltapäivässä nautitaan salaattiateria ja kahvit 5 €
lähetyksen hyväksi, maksu tilaisuudessa.
Ilmoittaudu mukaan 16.11. mennessä:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

ma 26.11. - la 1.12.
Pappilan väentuvassa

Koko seurakunnan
joulutalo täynnä
joulun tunnelmaa,
toimintaa sekä
yhdessäoloa.
Joulukahvilasta
jouluherkkuja.
Joulutaloviikko huipentuu
2.12. advettimessuun ja joulubasaariin Pirkkalan kirkossa.

kairoskurssi.fi

Ohjelma 5 €.

Kuva: Elise Kulmala

Ystävänä oleminen on tavallisen
arjen jakamista. Anne Sihvonen,
Aysha ja Fatima matkalla etsimään talvivaatteita.

seurakuntavaalit.fi

Ikkunoita
kirkon
missioon
Kurssi haastaa sinua ja inspiroi osallistumaan kirkon
yhteiseen missioon.
Pirkkalan kirkossa iltaisin keväällä 2019:
7.3., 14.3., 28.3., 4.5. ja 11.5.
Yhteinen viikonloppu:
26.–28.4.2019 Kirkkoveräjän seurakuntatalossa.
Kurssimaksu 30 €, sisältää kurssimateriaalin sekä
ruokailut.
Ilmoittaudu mukaan:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Tiedustelut: Anne Sihvonen 040 707 1923

