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Syyskuu 2019

• Tommy Hellsten ja Tommi Kalenius konsertoivat Pirkkalan kirkossa
• Kapsäkissä käynnistyy uutta toimintaa
• Ruokakomero avaa ovensa myös Kirkkoveräjällä
• Esikoululaiset siunattiin opintielle
• Uudet rakennukset, Pappilan rantatupa ja Lotjan Harjukämppä, otettiin käyttöön kesän alussa.

Kuva: Heidi Möttönen

Koulunsa aloittaneille rukoiltiin iltakirkossa turvallista
opintaivalta. Esikouluun mennyt Max Heinonen
(siunattavana) saapui paikalle äitinsä kanssa.
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Pyhäkoulu on lasten pikkukirkko. Raamatunkertomusten läpikäymisen
lisäksi lauletaan, rukoillaan, jutellaan, askarrellaan ja leikitään.
Pyhäkoulut sunnuntaisin jumalanpalveluksen ajan Pirkkalan kirkon kerhotalossa.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

Hellstenin ja Kaleniuksen
yhteiskiertue Pirkkalaan

Kapsäkin toiminta monipuolistuu

Kohti vaikuttavaa
jäsenyyttä

S

eurakunnan jäsenyys on osallisuutta yhteisöön.
Osallisuus tarkoittaa eri asioita, mutta yksi keskeinen näkökulma on mahdollisuus vaikuttaa
yhteisön toimintaan. Tämä koskettaa myös seurakuntaa. Pirkkalassakin on viime vuosina seurakunnan toimintaa kehitetty jäsenlähtöisempään ajattelun suuntaan. Hyvänä esimerkkinä on seurakunnan
varhaiskasvatus.
Jäsenlähtöisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että seurakunta olisi vain erilaisia palveluja jäsenistölleen tuottava yhteisö. Vaikka näitäkin piirteitä liittyy seurakunnan
toimintaan, niin pohjimmiltaan seurakunta on kuitenkin hengellinen yhteisö, jonka ytimessä ovat yhteinen
rukous sekä sana ja sakramentti. Siinä toteutuu osallisuus, joka koskettaa ikuisuutta.
Luonteensa mukaisesti seurakunnan tulee tarjota tilaa
ihmisten kohtaamiselle sekä luoda mahdollisuuksia hiljentymiseen, hengellisen elämän hoitamiseen ja uskon
kysymysten käsittelyyn. Tässä tapauksessa tilalla ei tarkoiteta vain seiniä, vaan niitä paikkoja voi olla luonnossa
avaran taivaan alla. Olennaista on tuoda ihmisiä yhteen.
Pirkkalassa seurakunta toimii eri puolilla kuntaa olevissa tiloissa, mutta entistä enemmän myös luonnossa
ja siellä, missä ihmiset luontaisesti muutenkin liikkuvat.
Seurakunta on siellä missä jäsenet elävät ja vaikuttavat.
Silti toimitiloillakin on oma paikkansa. Sen vuoksi tänä syksynä kiinnitetään erityistä huomiota sekä Pappilan uuden rantatuvan että kauppakeskus Veskassa olevan Kapsäkin toiminnan kehittämiseen. Erityisesti näiden paikkojen osalta olemme avoimia erilaisille ideoille.
Eteenpäin katsomisen keskellä kutsun sinua mukaan
vaikuttamaan ja osallistumaan. Mahdollisuuksia on paljon. Yhteisönkin muodostavat ihmiset, seurakunnan sen
jäsenet.

Esikoululaiset
siunattiin opintielle
Elokuun alussa esikoulunsa aloittaneet saateltiin koulutielle papin ja
seurakunnan lasten- ja
nuorisotyönohjaajien siunaamana. Pirkkalan kirkkoon olivat tervetulleita myös muut koulunsa
aloittaneet ja lapsille tärkeät aikuiset. Vanhemmat ja kummit osallistuivat oman lapsensa siunaamiseen tämän takana seisten. Hartaushetkessä rukoiltiin lapsille turvallista koulutaivalta.
Ennen alttarikaiteen äärelle asettumista kirkkoon

saapuneet lauloivat lastenlauluja pastori Reetta Mäkisen johdolla. Kanttori
Liisa Aaltola ja kesämuusikko Julia Ilomäki säestivät pianolla ja huilulla.
Lisäksi tilaisuudessa tutkittiin koulurepun sisältöä yhdessä lasten kanssa.
Siunauksen saanut
6-vuotias Max Heinonen suuntasi esikouluun
hyvillä mielin.
– Vähän jännittää, Heinonen kommentoi ensimmäistä koulupäivää edeltävänä iltana äitinsä viereltä.

Pastori Reetta Mäkinen evästi lapsia koulutielle.

KAUPPAKESKUS Veskassa sijaitsevassa Kapsäkissä käynnistyy syksyllä uutta toimintaa. Viikon ohjelma on laadittu erityisesti lapsiperheitä silmällä pitäen, mutta mukaan
mahtuu myös maahanmuuttajille ja kulttuureista kiinnostuneille suunnattua ajanvietettä. Tekemistä on tarjolla
viikon jokaisena arkipäivänä.

minnassa, vaikka arki töihin
paluun myötä muuttuisikin,
lastenohjaaja Miia Komulainen sanoo.

VIIKON aloittaa maanantaina
perheiden avoin musakahvila, jonne voi saapua oman aikataulun mukaisesti ilman ilmoittautumista.
Lastenohjaaja Susanna
Kalliomäki kertoo, että kahvila pyrkii tukemaan lapsen ja
aikuisen vuorovaikutusta musiikin avulla.
– Tavoitteena on musiikin
ilon kokeminen yhdessä toisten kanssa. Paikalle voi tulla
vanhemman, isovanhemman
tai vaikka hoitajan kanssa.
Yhteisen ajanvieton lomassa perheillä on mahdollisuus
tutustua toisiinsa ja vaihtaa
kuulumisia. Myöhemmin iltapäivällä kahvilassa musisoivat vauvaperheet.

TORSTAIN uutuutena on kansainvälinen kohtaamispaikka,
joka on tarkoitettu sekä maahanmuuttajille että kantasuomalaisille.
– Paikalle ovat tervetulleita
kaikki, jotka ovat kiinnostuneita muista kielistä ja kulttuureista. Vertaistuen lisäksi
olisi mukava, jos illoissa voisi
löytää ystäviä yli kulttuurirajojen, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvonen sanoo.
Sihvosen mukaan vertaistuen tarve on noussut esiin kunnan ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyöpalavereissa. Toi-

TIISTAISIN perheet kokoontuvat Kapsäkissä ilta-aikaan.
Toive alkuiltaan ajoittuvasta
toiminnasta tuli perheiltä itseltään.
– Monet seurakunnan perhekerhoissa käyneet ovat harmitelleet, etteivät enää pääse
osallistumaan päivisin kokoontuviin perhekerhoihin,
kun perhevapaat ovat päättyneet. Perheiden illat tarjoavat nyt mahdollisuuden näille perheille jatkaa mukana
seurakunnan perhekerhotoi-

Hellsten ja Kalenius näkevät toisissaan paljon samaa. – Me molemmat yritämme ymmärtää elämää ja ihmisyyttä omilla tavoillamme. Tommy kirjojensa ja terapiatyönsä ja minä musiikin kautta, Kalenius sanoo.

Teksti Heidi Möttönen
Kuva Emmi Kähkönen

Kirjailija, terapeutti Tommy Hellsten
ja laulaja-lauluntekijä Tommi
Kalenius kiertävät toistamiseen
Suomen kirkoissa ravisuttelemassa
ihmisten sisintä sanoin ja sävelin.
Pirkkalaan Kosketus-kiertue
saapuu syyskuun toisella viikolla.
– OLEMME antaneet itsellemme luvan tähän, vaikkemme tiedä, millä nimellä tätä pitäisi kutsua.
Pitkän uran kirjailijana ja terapeuttina
tehnyt Tommy Hellsten viittaa yhdessä
laulaja-lauluntekijä Tommi Kaleniuksen
kanssa luotsaamaansa kiertueeseen, joka
yhdistelee puhetta ja musiikkia. Syyskuussa alkanut keikkarupeama on jatkoa kirkot täyttäneelle Kasvotusten-kiertueelle,
joka käynnisti kaksikon yhteistyön kaksi vuotta sitten.
Tuolloin idea konsertin ja terapiaistunnon välimaastoon sijoittuvasta esitystavasta tuntui hämmentävältä, mutta mielenkiintoiselta. Toteutus vaati kahdelta harkitsevalta persoonalta kuukauden kypsyttelyn.
Jatko-osaan rohkaisi esikoiskiertueesta
saatu kiitollinen palaute, joka kytkeytyy

myös uuden kiertueen nimeen. Kosketus
on jotakin, mikä pysäyttää ja puhuttelee.
– Illan keskeisin henkilö on kuulija, joka kokee sisällön omalla ainutlaatuisella
tavallaan. Luomme yleisön kanssa tilan,
jota on kuvailtu pysähtymisen paikaksi,
Kalenius kertoo.
Illan kulku on mietitty siten, että yleisöllä on tilaa käsitellä esiin nousevia tunteita.
– Se, mistä puhun, voi kouraista aika
syvältä. Se voi myös panna liikkeelle prosesseja, ja ihmisen prosessointikyvyllä on
rajansa. Musiikki antaa hengähdystauon ja mahdollisuuden pohtia sanomaani, Hellsten avaa.
– Tuomme tunnetason pään käsittämän
aineiston rinnalle. Herkkä, kaihoisa tai
surumielinen musiikki saattaa yhtäkkiä
avata padon, jota on oppinut väistämään
tai jopa pelkäämään, Kalenius jatkaa.
– Musiikin tärkein tehtävä on auttaa
kohtaamaan ja elämään läpi tunteita.
TEEMAT, joiden ympärille illat rakentuvat, ovat peruja Hellstenin neljä vuosikymmentä kestäneeltä terapeutin uralta.
Asiakastyö on opettanut ihmisestä asioita,
joita mies jakaa mielellään suurelle yleisölle. Hän on käsitellyt aiheita myös monissa kirjoissaan ja pitämillään luennoilla.
– Kun on pitkään tutkinut ihmisen elämää ja asioita, on päässyt tietynlaisten perusasioiden äärelle. Niiden, joista kaikes-

sa on loppujen lopuksi kysymys.
– Iän ja kokemuksen myötä syntyy
tarkka näkökyky, joka auttaa pääsemään
suoraan asiaan. Ei tarvitse yrittää raapia
sieltä, mistä ei kutita.
Hellsten on käyttänyt taidetta apuna
tunteiden ilmaisussa myös vastaanotollaan, vaikka ei tarjoakaan taideterapiaa.
– Työskentelen aika paljon symbolien
kanssa. Joskus maalaamme tai käytämme huoneesta erilaisia elementtejä, joiden avulla pääsemme tunteisiin kiinni.
Symbolikieli tavoittaa jotain sellaista, mitä on vaikea sanoin ilmaista.
Kalenius käyttää samaan tarkoitukseen
kitaraa ja kynää. Rippikoulusta päästyään
hän alkoi kirjoittaa lauluja elämänkysymyksistä, jotka tuntuivat ensi kertaa ajankohtaisilta. Gospel tarjosi raamit nuorukaisen pohdinnoille.
– Huomasin, että siitä musiikista löytyy minua puhuttelevia aiheita. Myöhemmin olen toki ymmärtänyt, että rock-lyriikkaankin mahtuu isoja teemoja, mutta gospel oli lauluntekijäuralleni tärkeä
lähtöteline.
KIRKKO nousee esiin paitsi Kaleniuksen,
myös teologian maisteriksi valmistuneen
Hellstenin historiasta. Pyhä, ikiaikainen
ympäristö sopii niin ikään Kosketus-iltojen areenaksi.
– Se liittää meidät hengelliseen traditioon, vaikka emme ilmaise asioita us-

konnollisella kielellä, Hellsten selvittää.
Uusi käyttötarkoitus voi tuoda kirkosta esiin puolia, jotka eivät näy häissä tai
hautajaisissa.
– Siinä tapahtuu kulttuurin murros.
Emme laula totuttujen kaavojen mukaan,
eikä paikalle tulla siksi, että niin kuuluu
tehdä, vaan vapaaehtoisesti. Kirkko toteuttaa alkuperäistä tehtäväänsä siinä, että se
kutsuu ihmisiä olemaan yhdessä ja antaa
eväitä arkeen, Kalenius uskoo.
Yhteyden hakemiseen voi Kaleniuksen
mukaan rohkaista myös kaksikon esimerkki. Miehet osoittavat, ettei 30 vuoden ikäero ole este jakamiselle ja toisen ymmärtämiselle.
– Ne yhdistävät asiat, joita elämässä ja
ihmisyydessä on, ovat usein yllättävän samanlaisia. Vaikka tarkastelemme asioita
eri aikaperspektiivillä, sukupolvien välissä ei tarvitse olla kuilua. Yleisö saa mahdollisuuden pohtia vaikkapa omia perhesuhteitaan ja kokea, että kipukohdista voi
puhua avoimesti.
SYYSKUUN aikana Kosketus ulottuu kuuteen kuntaan ja kaupunkiin. Joulukuussa kiertue huipentuu Hellstenin kotikaupunkiin Porvooseen, jonka tuomiokirkossa viimeinen ilta vietetään.
Esiintymiset ovat voimakkaita kokemuksia myös estradilla oleville. Illasta palautuminen ei käy hetkessä, minkä miehet ensimmäisen kiertueensa aikana huo-
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masivat.
– Tämä on niin kokonaisvaltaista, että
voimamme eivät riitä koviin moneen peräkkäiseen iltaan. Uutta varten täytyy latautua, jotta pystymme antamaan kaikkemme eikä kokemus mene hervottoman
itkunaurun puolelle, Kalenius toteaa.
Hellsten ja Kalenius luottavat esiintyessään intuitioonsa ja jättävät tilaa improvisaatiolle. Pohjana on käsikirjoitus, jota
seurataan väljästi.
– Sisältö elää jollain tavalla joka ilta.
Tommyn puhe saattaa viedä eri hetkissä eri suuntiin. Jonkinlainen suunnitelma on kuitenkin oltava, että pysymme aikataulussa.
Kalenius korostaa, etteivät Kosketusillat ole vain surullisia ja raskaita asioita
varten. Kirkossa sallitaan kaikki tunteet.
– Illat eivät ole mitään itkukokouksia,
vaan niissä nauretaankin. Lohtu on hyvä
sana kuvaamaan iltojen tunnelmaa. Yleisö
lähtee varmasti voimaantuneena.
Hellsten toivoo, että esitykset jättäisivät kuulijoihin jonkinlaisen muistijäljen.
– Että sillä elämyksellä olisi jatkuvuutta ja se ryhtyisi tekemään työtä ihmisen
sisimmässä.
Kosketus-kiertue Pirkkalan kirkossa osoitteessa Arokuja 8 ti 10.9.2019
klo 19 alkaen. Liput Ticketmasterista
ennakkoon 25 € ja ovelta tunti ennen
konserttia 30 € (jos jäljellä).

KESKIVIIKKOISIN Kapsäkki
kutsuu levähtämään päiväkahvin aikaan. Huilipaikassa voi vetreytyä tuolijumpan
merkeissä ja virkistyä muiden
seurassa viikosta 36 alkaen.

minnan määrä on suhteutettu
maahanmuuttajien määrään.
– Kerran viikossa kokoontuminen tuntuu ainakin tällä
hetkellä mielekkäältä.
Kohtaamispaikkaa kehitetään maahanmuuttajien toiveiden perusteella.
– Voimme toteuttaa esimerkiksi pienryhmiä, jos sellaisille on tarvetta.
KAPSÄKIN kerhotilassa kokoontuu myös perhekahvila. Perjantaisin järjestettävä
kahvila siirtyy kirkolta lokakuun alussa talveksi sisätiloihin. Perhekahvilaan voi tulla
myös kesken kauden ilman ilmoittautumista.

Toiminta Kapsäkissä
kauppakeskus Veskan 2.
kerroksessa alkaa viikolla
37, lukuun ottamatta keskiviikon Huilipaikkaa (viikko 36) ja perjantain perhekahvilaa (viikko 40). Katso
tarkemmat tiedot aukioloajoista seuraavalta sivulta.

Kapsäkissä riittää tekemistä paitsi perheen pienimmille, myös
aikuisille.

Ruokakomero avaa ovensa
myös Kirkkoveräjällä
PIRKKALASSA voi jälleen
nauttia kouluilta yli jäänyttä
ruokaa, joka muuten päätyisi
biojätteeseen. Keväällä käynnistynyt Ruokakomero-hanke
pyrkii vähentämään ruokahävikkiä tarjoamalla syömäkelpoista ylijäämäruokaa edulliseen hintaan.
Jatkossa ruokaa jaellaan
kahdesti viikossa, tiistaisin ja
torstaisin. Kirkon lisäksi ruokailu järjestetään Kirkkoveräjän seurakuntatalolla yhdeltä

Ravintorikas kouluruoka täyttää
aikuisenkin vatsan. Kirkolla ja
Kirkkoveräjällä annoksensa saa
koota itse.

iltapäivällä.
Ohjaaja Reelika Mannisen
mukaan ruokahävikki on vähentynyt jo ensimmäisen toimintakauden aikana. Hän
kertoo, että ruokailemassa on
käynyt varsinkin ikäihmisiä ja
lapsiperheitä.
– Ruokailut on löydetty hyvin, mutta enemmänkin väkeä
saisi olla. Moni työssäkäyvä on
sanonutkin, että tulisi mielellään syömään, mutta on jo pitänyt lounastauon ruokailun
alkaessa.
Keväällä ruoka kävi pari
kertaa kaupaksi niin hyvin,
ettei sitä riittänyt kaikille halukkaille.
MYÖS syyslukukauden ensimmäisiltä kouluviikoilta yli jäänyt ruoka on maittanut kuntalaisille. Seurakuntatalolla
ruokaillut Harri Majamäki
kiittelee hävikkiruoan hyödyntämistä.
– Järkevää touhua laittaa
hyvä ruoka jakoon sen sijaan,
että se heitettäisiin pois.
Majamäki aterioi kahdella
eurolla, joka on aikuisen annoksen hinta. Kouluikäisen
ateria maksaa euron, ja alle

kouluikäinen saa syödä ilmaiseksi. Edellisen päivän jäähdytettyä ruokaa on mahdollista
ostaa myös mukaan, jos sitä on
jäänyt yli. Annoksen hinta on
1,5 euroa, ja sen saa mukaansa
kirkolta. Kirkkoveräjän seurakuntatalolta ruokaa ei toistaiseksi voi ostaa mukaan.
Ruokailusta perittävällä maksulla katetaan tarjolla
olevien leipien, levitteiden ja
maitojen kustannukset. Ruokajakelun työntekijät ovat mukana kunnan kuntouttavassa
työtoiminnassa, jota Manninen osaltaan koordinoi.
Syyskuusta alkaen ruokajakelun ohessa myydään myös
kierrätysvaatteita molempina päivinä. Vaatteet ovat peräisin kunnan kierrätysmyymälä Kiepistä. Niitä voi ostaa
50 sentillä kuukauden ensimmäisen viikon ruokailujen yhteydestä.
Ruokakomero tiistaisin
Pirkkalan kirkossa osoitteessa Arokuja 8 ja torstaina Kirkkoveräjän seurakuntatalossa
osoitteessa Kouluportinkuja
1 klo 13-14. Maksu (aikuiset
2 €, kouluikäiset 1 €) ainoastaan käteisellä.
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KIRKKOPOSTI
Uudet hirsirakennukset käyttöön

Kapsäkissä

Kauppakeskus Veska 2. krs

Perheiden avoimet musakahvilat

MIESTEN
SAUNA

Perheiden ilta

Saunat Pappilan rantatuvassa

maanantaisin klo 9.30–11.30 ja 13–15.
Vietetään aikaa yhdessä leikkien, kahvittelun ja
eväshetkien lomassa. Seurakunta tarjoaa kahvilassa
kahvia, teetä, mehua ja pientä purtavaa.
Puolen tunnin muskarihetket pidetään klo 10.30 ja 14.
tiistaisin klo 17–19. Mukavaa ja leppoisaa yhdessäoloa
perheiden kanssa mm. leikkejä ja pelejä. Seurakunta
tarjoaa iltapalaa, teetä ja mehua.

Huilipaikka

joka keskiviikko päiväkahvin aikaan klo 14–15.30.
Tervetuloa virkistymään toisten seuraan, vetreytymään
pieneen tuolijumppaan, vaivaamaan aivosoluja ja kuulemaan jotakin uutta.

Kansainvälinen kohtaamispaikka

Tämän kesän rippikoululaiset pääsivät majoittumaan uuteen noin 170
neliön Harjukämppään. Kuva: Arto Köykkä

TÄNÄ KESÄNÄ Pirkkalan
seurakunnalle valmistui kaksi
uutta hirsirakennusta. Pappilan alueelle rakennettiin rantatupa, jossa on runsaat parisataa neliötä toiminta- ja saunatilaa. Seurakunnan leirikeskukseen Pudasjärvelle rakennettiin uusi majoitusrakennus, Harjukämppä, johon
mahtuu majoittumaan 22
henkilöä.
Talouspäällikkö Pekka Elomaa on tyytyväinen uusiin rakennuksiin.
– Työn jälki molemmissa
kohteissa on hyvä. Valmistuneet rakennukset ovat juuri sellaisia kuin käyttäjät ovat
toivoneet. Kohteissa on huomioitu ekologisuusnäkökulma: lämmitysmuotona on
maalämpö, ja rakennusmateriaalina on käytetty pääosin
puuta.
NAISTEN ensimmäiseen saunailtaan Pappilan uuteen rantatupaan saapui yli 40 innokasta saunojaa. Saunojat kehuivat rantatuvan yleisilmettä hienoksi, avaraksi ja valoisaksi. Naiset ihailivat, kuinka luonto tulee sisään isoista

ikkunoista niin rantatuvassa
kuin löylyhuoneessa.
Ystävykset Marja-Leena,
Birgitta ja Seija ovat käyneet jo Pihlajaniemessä naisten saunailloissa. Nyt he tulivat uusiin tiloihin odottavin mielin.
– Saunaillat ovat tosi tärkeitä meille, nämä ovat sellaisia
sosiaalisen kanssakäymisen
paikkoja. On ihanaa tavata
täällä toisia ja jutella heidän
kanssaan.
– Tämä on aivan ihana
paikka. Täällä on upea laituri ja laiturin päässä olevilla
penkillä on mukava istuskella. Pieni hiekkaranta on varmasti hyvä lapsille.
– Löylyhuoneesta avautuu
kaunis Pyhäjärven maisema.
Tämä maisema heijastui myös
hienosti saunan oveen.
Ystävykset kävivät saunaillan aikana pari kertaa uimassa. Saunan jälkeen he nauttivat yhdessä omat eväät.
– Saunomisen jälkeen
meillä on ollut tapana nauttia Marja-Leenan keittämät
saunakahvit, sanovat Birgitta ja Seija.

torstaisin klo 16–20
Avoin iltapäivä ja ilta kaikille, missä tutustutaan
yli kulttuurirajojen. Lapsille peli- ja leikkihuone, avoin
kahvila, paikalla seurakunnan työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kutsuttuja vieraita toiveiden mukaan.
Yhteistyössä Pirkkalan kunnan, SPR:n ja Tampereen
eteläisen seurakunnan kanssa.

Käpsäkissä su 8.9. klo 15–17

Tule muruseni
– käännetään parisuhde nousukierteeseen
Ilta tarjoaa oivallusten murusia onnellisuuden lisäämiseksi arjessa.
Puhumassa ja keskustelemassa
Arja Seppänen, perheterapeutti
Kangasalan seurakunnasta.
Tarjolla on murukahvia ja muita herkkumurusia.
Ei lastenhoitoa.

Sirpakan kahvilassa tiistaisin klo 18–20

Elämänmakuisia
tarinoita &
keskustelua
10.9. Unet
8.10. Sisarussuhteet
12.11. Narsismi
10.12. Joulutarinat
Kaikille avoimet illat, jossa asiantuntijoita puhumassa
sekä yhteistä keskustelua. Katso tarkemmin nettisivuilta.

(Pappilatie 65)

Su 6.10. klo 16–18
“Puuvillapeltojen gospelia”
Gospel- ja blueskonsertti, Trio Jarkka Rissanen ja pojat, The Rissassons esittää perinteistä mustien musiikkia.

Palautteet ja toiveet Kirkkopostista mari.lilja@evl.fi

Pirkkalan kirkossa 10.9.2019 klo 19

Kosketus-kiertue
Kirjailija-terapeutti
Tommy Hellsten ja
laulaja-lauluntekijä
Tommi Kalenius.
Liput ennakkoon
25 € (Ticketmaster) ja liput ovelta 30 € (jos jäljellä).

Sirpakassa tiistaisin: 10.9. klo 15–17,
1.10. klo 17–19, 29.10. klo 17–19 ja
19.11. klo 17–19.
Askartelua ja käsitöitä lähetyksen hyväksi.

Majatalo-ilta
pe 20.9. klo 18–20 Pirkkalan kirkossa

Vaeltajan majatalo
Yhdessäoloa, musiikkia, rukousta,
Raamatun sanaa sekä iltapala.
Lasten majatalossa kerhotalon puolella
lapsille omaa ohjelmaa.
Musiikki: Tarvo Laakso
Puhe: Pirjo Ketola
Juontaja: Anne Sihvonen

Seuraava Majatalo-ilta pe 22.11.2019.
Musiikki: Pekka Simojoki.

KOULUIKÄISILLE
Yökyläily Pirkkalan kirkossa
28.9.–29.9.2019
Yökyläily alkaa lauantaina iltapäivällä ja
päättyy sunnuntaina perhemessuun noin
klo 11. Yökylään mahtuu 30 koululaista ja
mukaan voi tulla 4.–6.-luokkalaiset.
Retki Heurekaan 15.10.
Aikuiset 30 €, lapset 20 € ja
alle 6-vuotiaat 5 €. Hinta sisältää matkan, pääsylipun
ja lounaan. Lähtö Pirkkalasta klo 8.00 ja paluu
n. 17.30 mennessä.
Retki Korkeasaareen 17.10.
Aikuiset 25 €, lapset 20 € ja alle
6-vuotiaat 5 €. Hinta sisältää matkan,
pääsylipun ja lounaan. Lähtö Pirkkalasta klo 8.00 ja paluu n. 18.00
mennessä.
Ilmoittaudu:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Lasten ja enkelien päivä

Su 15.12. klo 16–18
“Valoa taiteeseen”
Myös valolla voi tehdä taidetta. Outi Martikainen kertoo, mitä valolla voidaan saada aikaan ja miten valoa
käytetään taiteessa.

* klo 10–11 Kaikki koolla kirkossa
* klo 11–14 kirkon pihapiirissä ulkotapahtuma,
jossa mm. enkelipolku, luontoaskartelua,
makkaranpaistoa ja pomppulinna (säävaraus).
Tule tärkeän aikuisen kanssa!

Perheiden leiripäivä

pirkkalanseurakunta.fi

Tulethan paikalle klo 19.30 mennessä, että ehdit saunomaan.

Su 10.11. klo 16–18
“Sukella symboliikkaan”
Seppo Paavola avaa Tampereen tuomiokirkon symboliikkaa ja hengellisyyttä.

Illoissa kahvitarjoilu 3 €.
Kyytiä Pappilaan voit kysyä 040 769 8151 Juhani Kauppila.

Kirkkopostin toimittajat Mari Lilja ja Heidi Möttönen
Pirkkalan seurakunta-kuosi: Outi Virtanen

Pappilantie 65
* Miesten sauna tiistaisin klo 18–20.
* Naisten sauna keskiviikkoisin klo 18–20.

Kaikille avoin käsityöpaja

Perhekahvila

perjantaisin klo 9.00−11.30 lokakuun alusta
alkaen. Perhekahvilassa vietetään aikaa
yhdessä leikkien, kahvittelun ja eväshetkien
lomassa. Seurakunta tarjoaa kahvilassa kahvia,
teetä, mehua ja pientä purtavaa.

Pappilan
taideillat

Naisten ensimmäinen saunailta houkutteli paikalle yli 40 naista. Naisten saunaillat ovat keskiviikkoisin ja miesten saunaillat tiistaisin
kello 18–20.

NAISTEN
SAUNA

Pappilassa la 19.10. klo 14–18
Leikkiä, laulua, luontoa, liikuntaa,
lättyjä ja löylyjä. Perhesaunat päivän
päätteeksi klo 18-20 rantatuvalla.
Ei etukäteisilmoittautumista.

Pirkkalan kirkossa ja pihapiirissä 29.9. klo 10–14

Hääilta 9.11.19

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

