KIRKKOPOSTI
n

• Mukavaa kesätoimintaa
moneen makuun.
• 200 nuorta konfirmoidaan kesällä.
• Kirkkohäät helposti Hääillassa 18.8.18.
• Kesäkonsertteja molemmissa kirkoissa.
• Lotjalla rippileirejä jo 40 vuotta.
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Toukokuu 2018

Kuva: Mari Lilja

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi
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Kesäillan ehtoollinen & musiikkia
Vanhassa kirkossa su 1.7. ja su 29.7. klo 18.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

Pienimuotoiset ja tunnelmalliset
kirkkohäät

Pirkkalan kesässä tapahtuu

PIRKKALAN tunnelmallisessa
Vanhassa kirkossa järjestetään
jo yhdeksättä kertaa häätapahtuma, jossa tarkoituksena on
mahdollistaa avioliittoon vihkiminen ilman suuria etukäteisvalmisteluja. Myös avioliiton kirkollinen siunaus on
mahdollista.
Hyvän suosion saaneita häätapahtumia on järjestetty vuodesta 2010 alkaen.
Seuraava Hääilta järjestetään
18.8.18.
– Seurakuntana haluamme
viestiä tapahtumalla, että kirkkohäät voivat olla myös pienimuotoiset, helposti järjestettävät ja silti tunnelmalliset. Häätapahtumissa on ollut lämmin ja välitön ilmapiiri ja kakkukahvihetki on tuonut myös tunnelmallisuutta,
kertoo kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.

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

Lähimatkailua

E

ri puolilla Suomea matkaileva saattaa kohdata ison opaskyltin, jossa kerrotaan tiekirkosta. Tiekirkkotoiminta sai alkunsa 1990-luvun
alkupuolella, ja nykyään maassamme on noin
265 tiekirkkoa. Toiminnan perusajatus on yksinkertainen. Kirkot pitävät kesäajan ovia auki, ja tarjoavat ohikulkijoille pysähtymismahdollisuuden. Joissain kirkoissa on erillistä ohjelmaa, jotkut pitävät vain ovensa auki.
Ajatuksena on kuitenkin, että paikalla on kirkkojen auki ollessa joku opas tai päivystäjä. Kirkkoon voi pysähtyä ihmettelemään tai hiljentymään, sinne voi tulla ihailemaan kulttuuriperintöä ja aistimaan pyhää.
Valoisa ja vaikuttava Pirkkalan kirkko on myös Tiekirkko. Se saa kävijöiltä runsaasti kiitosta ja palautetta,
mutta suurin haaste taitaa olla kauempaa tuleville kirkon löytäminen. Tiekirkkotoiminnan osalta on rajoitteena, että isojen Tiekirkkoja mainostavien opastaulujen saaminen pääväylien varrelle on käytännössä mahdotonta. Onneksi sentään Pirkkalan keskustassa voidaan
ilmoittaa tiekirkosta.
Tiekirkkotoiminnassa yhdistyvät kulttuuri, matkailu ja mahdollisuus hiljentymiseen. Kirkoissa voi kokea
pyhää kesäisessä arjessa. Tänä vuonna Pirkkalan kirkossa tarjotaan tähän kaikkeen mahdollisuus myös pienimuotoisen kirkkovaelluksen muodossa. Tuula Lehtisen
hienot taideteokset ja moni muu yksityiskohta kirkossa
luovat yhdessä kokonaisuuden, jota kannattaa tulla katsomaan kauempaakin. Tiekirkko ei ole kuitenkaan vain
matkailijoita varten, vaan Tiekirkkoihin ovat ihan yhtä lailla tervetulleita myös paikkakuntalaiset. Kirkkoon
voi lähteä myös vieraiden kanssa.
Kesä tarjoaa muutenkin hyvän mahdollisuuden lähimatkailuun ja –liikkumiseen. Pirkkalan kirkon lisäksi
voi lähteä viettämään kesäpäivään Pappilan alueelle, joka tarjoaa puitteet monenlaiseen liikkumiseen ja yhdessäoloon. Seurakunta järjestää tulevana kesänä myös toiminnallisia iltoja eri puolilla pitäjää. Kesä liikuttaa monia kauemmaksi, mutta toivottavasti myös lähelle. Pirkkalassakin on paljon kiinnostavaa nähtävää kaiken ikäisille. Aina ei tarvitse lähteä kauemmaksi etsimään jotain
erityistä. Sitä voi löytää läheltäkin.

Nuoret siunataan
konfirmaatiomessussa
KONFIRMAATIOSSA on
kyse samasta armosta kuin
kasteessa. Jumala haluaa
vahvistaa konfirmoitavaa
uskossa ja siunata uudessa
elämänvaiheessa. Nuorilta
kysytään: ”Tahdotko Jumalan armon avulla osoittaa
tämän uskon elämässäsi?”
Pirkkalan seurakunnassa tänä kesänä tuohon kysymykseen vastaa kaikkiaan 200 nuorta. Konfirmaatio on suuri juhlapäivä niin nuorille kuin heidän läheisilleen. Pirkkalan kirkkoon
mahtuu noin 500 ihmistä, joten vieraat mahtuvat
hyvin mukaan. Iso väkimäärä luo hienoa tunnelmaa. Läheisten osallistuminen myös konfirmaatioon, tekee juhlapäivästä kokonaisen.
Konfirmaatiojumalanpalveluksessa nuoret siunataan. Siunaajat asettavat kätensä nuoren pääl-

le ja välittävät tällä tavoin
joskus itse saamaansa siunausta.
– Rippinuoren päällä olevan käden asennolla ei ole merkitystä. Tärkeintä on itse ajatus siitä, että me ihmiset olemme tekemisissä toistemme
kanssa jollain syvillä ja perin vaikeasti kuvailtavilla
siteillä. Nämä siteet ovat
niin syviä, että ne liittyvät
myös meidän jumalasuhteeseemme, sanoo rippikoulutyöstä vastaava pastori Arto Köykkä.
Nuoret voivat pyytävät
itselleen siunaajan. Siunaaja voi olla esimerkiksi
kummi, joku perheenjäsen, isovanhempi tai joku
muu sopivalta tuntuvat läheinen aikuinen. Siunaajien olisi hyvä olla paikalla puoli kymmenen aikaan eli puoli tuntia ennen konfirmaatiojumalanpalveluksen alkua.

VIIME vuonna Vanhassa kirkossa järjestettiin kaksi häätapahtumaa; elokuussa ja toinen
marraskuussa. Pirkkalassa reilut pari vuotta asuneet Valerija
ja Mikko Hirvilammi menivät
naimisiin Pirkkalan Vanhassa kirkossa viime elokuussa.
– Viime vuoden helmikuussa kastettiin meidän poikamme. Kastekeskustelussa pappi
otti esiin myös avioliittoasiat
ja kertoi meille tulevasta häätapahtumasta.
– Meille on ollut alusta asti selvää, että menemme naimisiin ja nimenomaan kirkossa. Joten häätapahtuma tuntui juuri oikealta ja luonnolliselta vaihtoehdolta.
Viime vuoden häätapahtumiin osallistui 13 paria. Jo-

Antti Toiva (vas.), Jukka Peltola ja Anne Sihvonen toivottavat kaikki tervetulleiksi Pirkkalan seurakunnan kesätapahtumiin. Tarjontaa löytyy jokaiseen makuun.

Pirkkalan seurakunta on monessa mukana myös tulevana
kesänä. Tarjolla on toimintaa
ja elämyksiä paikallisten ja
kesävieraidenkin iloksi.
PIRKKALASSA on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus kokea Pieni vaellus kirkossa. Se rakentuu kuvataiteilija Tuula
Lehtisen kirkkosaliin toteuttaman seitsemän hiljentymisalttarin ympärille. Niiden yhteinen teema on Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä.
– Kirkkomme on Tiekirkko, mutta sitä ei ehkä ole löydetty kovinkaan hyvin.
Olemmekin nyt kehittäneet Pienen vaelluksen kirkossa, jonne Pirkkalan asukkaat voivat tulla vaikkapa kesävieraidensa kanssa, kertoo Pirkkalan seurakunnan
lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Anne Sihvonen.
Vaellus ei vaadi siihen osallistuvalta
mitään valmisteluja. Se myös räätälöityy vaeltajan omien toiveiden ja aikataulun mukaisesti.
– Joku voi kierrellä kirkkosalin pikaisesti ja joku toinen taas viivähtää Lehtisen teosten äärellä pidempäänkin. Olemme tehneet vaeltajan avuksi myös pienen vihkosen.
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Sirpakka viihtyisä kahvila

Sihvonen muistuttaa siitä, että seurakunnan lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakka on viihtyisä kahvipaikka ja sopii
hyvin esimerkiksi Pienen vaelluksen yhteyteen. Pienen vaelluksen yhteyteen. Sirpakka sijaitsee Suupalla osoitteessa Koulutie 1.
– Myymälä-kahvilamme on tulevana
kesänä auki ensimmäistä kertaa myös kesäaikaan kahden työllistetyn nuoren voimin. Kesäkuussa paikan ovet ovat auki klo 10-17 ja heinäkuussa klo 10-15.
Sirpakasta kahvia tai herkkuja ostamalla tukee samalla hyvän tekemistä.
– Tarjolla oleva kahvi on Reilun kaupan ja paikassa on myynnissäkin useita
Reilun kaupan tuotteita. Lisäksi Sirpakasta voi ostaa muun muassa käsitöitä,
jotka on valmistettu Pirkkalassa.
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan mukaan ei ole poissuljettua, että Pirkkalan kirkon Pieni vaellus ulottuisi joskus Sirpakkaan saakka.
– Tätä joku on jo ehdottanutkin. Katselemme kuitenkin rauhassa tämän ensimmäisen kesän kokemukset ja arvioimme sitten jatkoa.

Kesäkahvilat ovat
kaikkien kohtaamispaikka

Myös Pirkkalan seurakunnan Kesäkahvilat ovat tulevana kesänäkin avoinna. Ne

ovat muutamassa vuodessa saavuttaneet
suuren suosion.
– Kesäkahvilat ovat avoinna viikoilla 23-25 maanantaista perjantaihin klo
9-12 Pirkkalan kirkolla ja kauppakeskus
Veskassa. Tarkoitus on se, että touhuillaan yhdessä ja fiilistellään rennosti kesästä, kertoo seurakunnan lastenohjaaja Antti Toiva.
Kesäkahvilat houkuttelevat erityisesti
lapsia ja heidän kanssaan kotona oleva
vanhempia, hoitajia, kummeja ja mummeja. Aikuiset voivat jutella samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja lapsilla
on leikkikavereita.
– Mutta kaikki muutkin ovat toki tervetulleita mukaan. Kesäkahvila tarjoaa
esimerkiksi kesälomaa vietävälle tilaisuuden päästä kohtaamaan muita, Toiva vinkkaa.
Pirkkalan kirkon Kesäkahvilassa ollaan
ulkona, mikäli sää niin sallii.
– Siinä kirkon pihamaalla on mahdollista nauttia nuotion äärellä pannukahvia ja paistaa makkaraa.
Antti Toiva näkee Kesäkahvilan myös
hyvänä tilaisuutena rakentaa siltaa eri sukupolvien välille.
– Olemme kutsuneet Senioritaloista
mukaan varttuneempia ihmisiä. He ovat
viihtyneet Kesäkahvilassa hyvin ja kertoneet tulevansa tänäkin kesänä.

Piknikkiä ja nuotiolauluja

Pirkkalan seurakunta lähtee neljänä kesäisenä iltana tutustumaan oman paikkakunnan komeisiin maisemiin ja kiinnostaviin paikkoihin.
– Olemme etsineet eri puolilta Pirkkalaa sellaisia hienoja kohteita, joihin ihmiset voivat tulla viettämään rennosti aikaa
yhdessä muiden kanssa, kertoo seurakunnan vs. aikuistyönohjaaja Jukka Peltola.
Ensimmäinen ilta pidetään 14.6. Pyhäjärven Selininrannan Sahapuistossa.
– Kaikki ihmiset ovat tervetulleita sinne nauttimaan kesäillasta piknik-hengessä. Kehittelemme tilaisuuteen myös erilaista ohjelmaa yhdessä seurakuntamme
eri ryhmien kanssa.
Toinen ilta järjestetään juhannuksen
jälkeisellä viikolla 28.6. Toivion alueen
Taaporinvuorella. Seurakunnan yhteistyökumppaniksi on lupautunut paikallinen omakotiyhdistys.
Taaporinvuorelle on ajatus kokoontua
hieman partiolaishengessä.
– Nuotio laitetaan läheiseen notkoon ja
siellä voidaan keittää nokipannukahvit ja
syödä lettuja. Kitaran säestyksellä on tarkoitus laulaa monille tuttuja hengellisiä
lauluja. Halukkaat voivat lähteä myös pienelle kierrokselle läheisille metsäpoluille.

Teksti ja kuva: Vesa Keinonen

Jalkautuminen ihmisten
pariin tärkeää

Kesän kolmas ilta järjestetään Sankilan
maisemissa 12.7. Paikka on tällä hetkellä vielä auki.
– Ajatus on sillä kertaa toteuttaa kahdesta ensimmäisestä jonkin verran poikkeava illanvietto, pihalauluseurojen tyyliin, Peltola kertoo.
Neljäs ilta pidetään Pappilassa poikkeuksellisesti tiistaina 24.7. Sen aikana
kulttuurit kohtaavat mukavan yhdessäolon hengessä.
– Tilaisuuteen tulee vieraita aina Hong
Kongista asti.
Jukka Peltolan mielestä seurakunnan on
todella tärkeää jalkautua ihmisten pariin.
– Toki omissa tiloissamme on kesälläkin paljon erilaista toimintaa – esimerkiksi messuja ja konsertteja - mutta tällä
tavalla tavoitamme myös uusia ihmisiä.
Mainittujen tilaisuuksien lisäksi Pappilassa pidetään kesän aikana kolme seurakunnan kotailtaa.
– Makkaranpaistoa ja muutakin ohjelmaa on klo 17-20 ja kuudelta pidetään
musiikki- ja hartaushetki.
Pappilan alueella voi muutenkin kesän aikana virkistäytyä ja retkeillä nauttien luonnosta, laavusta ja lintutornista.

Tässä vain muutamia nostoja Pirkkalan seurakunnan kesästä.
Katso lisää pirkkalanseurakunta.fi sekä viikottain seurakuntapalstalta.

kainen pari sai oman juhlansa: yhtä aikaa ei ollut vihittävänä muita pareja.
– Vihkiminen oli upea tilaisuus. Se oli yksityinen ja meille hyvin erityinen hetki. Kirkko oli kauniisti koristeltu ja
kaikki oli valmiiksi organisoitu meitä varten. Se oli meidän
päivä ja täydellinen sellainen,
muistelevat Hirvilammet.
HÄÄTAPAHTUMAAN osallistuminen on tehty helpoksi ja
vaivattomaksi.
– Valmistautuminen oli
todella helppoa. Varasimme
vaan seurakuntatoimistosta ajan, pyysimme avioliiton
esteiden tutkintaa ja hankimme vaateet juhlaan. Puoli tuntia ennen vihkimistä meillä oli
vihkikeskustelu papin kanssa. Kaikki meni tosi sujuvasti, kertoo Mikko Hirvilammi.
Tämän vuoden maaliskuusta alkaen avioliiton esteiden
tutkinta on helpottunut. Nyt
esteiden tutkinnan pyytämisessä voi käyttää myös sähköistä palvelua. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeis-

tään viikkoa ennen vihkipäivää.
Tulevana kesänä elokuun
18. päivä vihkimisiä toimitetaan tuttuun tapaan puolen tunnin välein. Kaikki on
laitettu seurakunnan toimesta valmiiksi. Vihittäväksi voi
tulla vaikka vaan kahdestaankin, sillä todistajat tulevat seurakunnan puolesta. Morsiuskimpunkin voi halutessaan
lainata kirkosta.
– Jos ette halua järjestää
isoja häitä, niin seurakunnan
häätapahtuma on silloin hyvä
valinta. Meille jäi hyvät muistot pienistä tunnelmallisista
kirkkohäistä vähällä vaivalla, sanoo Mikko Hirvilammi.
Hirvilammet elävät lapsiperheen arkea Pereen alueella.
He kertovat viihtyvänsä Pirkkalassa oikein hyvin.
– Poikamme Aleksi määrää melko pitkälti miten meidän arkemme kehittyy. Hän
on oppinut nyt kävelemään.
Suuri muutos meille kaikille
on myös Aleksin päiväkodin
alkaminen.

Pastori Tuula Mannermaa vihki Valerija ja Mikko Hirvilammen Pirkkalan Vanhassa kirkossa 18.8.2017.
Kuva: Hannu Jukola

Kesäkonserteissa tanssia ja
improvisointia
TANSSIN ja improvisoinnin
lisäksi voisi kesän konserttien
yhtenä teemana pitää ”poikabändejä”. All boys! -yhtye irrottelee 15.7. keskiaikaisten
jamien merkeissä Pirkkalan
Muinaismarkkinoiden päätteeksi. Nokkahuilisti Janek
Öllerille ja lyömäsoittaja Mikael Heikkilälle 1300-luvun
alun Ars nova -laulut ja tanssit toimivat ponnahduslautana musiikille, joka ei tunne rajoja. Hervottomasti heittäytyvän duon soittimina ovat moninaiset vanhat perkussiot ja
puhaltimet kuten nokkahuilut, säkkipillit, kehärummut,
tamburiinit, dulcimer ja crotales. Improvisoinnin lisäksi
kuullaan vanhaa ja harrasta
musiikkia, kuten muinainen
Planctus - Marian valituslaulu. Vanhaan kirkkoon pääsee kuljetuksin sekä Pirkkalan keskustasta että Reipistä.
Improvisointia on luvassa
myös Peripherials-lauluyhtyeen konsertissa 4.7. Herrat
Matti Holi, Juha Vintturi, Mikko Pettinen ja Markus Bäckman
ovat päätyneet yhteen alun pe-

Tango! konsertissa kuljetaan tulisen tangon matkassa alkuajoilta Argentiinasta Suomeen asti. Pianon takana on Tuomas Turriago ja huilua
soittaa Julia Ilomäki.

rin 90-luvulla Disneyn piirrosfilmien taustakuorojen äänityksissä, mutta nyt he laulavat Vanhan kirkon kesäisessä ilmapiirissä Negro spirituaaleja sekä Elviksen gospelia
ja soulia. Yhtye kertoo pyrkivänsä energiseen, tunnepitoiseen esiintymiseen, ja leppoisaan tunnelmaan.
PIRKKALAN kirkossa on kaksi Tanssiva kirkko -konserttia:
Kesäkuussa Bach! -tanssimusiikkia uruille 17.6. Liisa Aaltolan soittamana, ja elokuussa
12.8. Tango!, jossa kuljetaan
tulisen tangon matkassa alku-

ajoilta Argentiinasta Suomeen
asti. Tangoja tulkitsevat huilisti Julia Ilomäki ja säveltäjä,
pianisti, kapellimestari Tuomas Turriago. Saattaapa tanssiseura Dance Linen nuoria ja
lahjakkaita tanssijoitakin tuolloin pyörähtää kirkon lattialla.
Kesäkonsertit jatkuvat syyskuun puolelle 9.9. otsikolla
Cantate! Ja konserttikesä pyörähtää käyntiin totuttuun tapaan Tampereen kitarafestivaalin konsertilla Vanhassa
kirkossa 6.6. kun kansainvälisesti menestynyt kitarataiteilija Patrik Kleemola esiintyy.
Teksti: Liisa Aaltola
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KIRKKOPOSTI
Lotjalla rippileirejä
jo 40 vuotta
SEURAKUNTA hankki 70-luvun loppupuolella Pudasjärven kunnasta 31 hehtaarin
metsätilan. Tilalla oli silloin
vain hirsihuvila ja sauna. Tilan hankkimisen tarkoituksena oli saada seurakunnalle
oma leirikeskus.
Elina Jääskeläinen lähti rippileirille Lotjan tuvalle vuonna 1978. Leiri oli ensimmäinen Lotjan tuvalla pidetty rippileiri.
– Se oli vaellusripari. Nukuimme teltoissa ja söimme
tuvan terassilla. Olosuhteet
olivat kovin alkeelliset, mutta silti positiiviset muistijäljet
ovat jäänyt mieleeni ja tietysti hyttyset.
Seurakunnan entinen kirkkoherra Juhani Husa oli ensimmäisen kerran pitämässä
rippileiriä Lotjalla 1979.
– Olot olivat alkeelliset.
Sähköä ei ollut vaan puuhellalla selvittiin emäntä Saimi
Jensenin kanssa. Leiri onnistui
silti hyvin. Nuoret pitivät kokemusta ainutkertaisena. Minullekin ensimmäinen leirini
oli ikimuistoinen.
Vuodesta 1979 lähtien aina
vuoteen 2008 Juhani Husa oli
ainakin kerran vuodessa mukana Lotjan leirillä.
– Hyvin pidetyt leirit ovat
antaneet eräänlaisen Lotjan
hengen. Varmasti seurakunnan nuorisotyö olisi erilaista, jos ei olisi Lotjaa. Rippikoulutyötyö on minusta tärkeää ja siksi kirkkoherrana ollessani halusin sitä tukea, kertoo Husa.
Lotjan leirien myötä nuorisotyö sai todella innostunutta nuorisoa mukaan toimintaansa.
– Rippileirien jälkeen syksyllä nuoret halusivat tulla isokoulutukseen. Näin luotiin
vahvaa pohjaa seurakunnan
rippikoulutyölle, jatkaa Husa.
OMAN rippileirin jälkeen Elina Jääskeläinen oli muutamana vuonna isosena Lotjan ri-

pareilla. Sen jälkeen tulikin
30 vuoden tauko.
– Paluu Lotjalle oli liikuttava hetki. Kaikki näytti tutulta ja oma ripariaika palautui mieleeni. Aikuisena olen
ollut neljä kertaa apukouluttajana rippileireillä. Vuodesta
2010 alkaen Lotjalle on tehty aikuisten K30-leirejä. Näillä olen ollut mukana, kertoo
Elina Jääskeläinen.
PIRKKALASTA Lotjan tuvalle on matkaa reilut 600 kilometriä. Kymmenen tunnin
matkustus taittuu silti hyvissä tunnelmissa.
– Bussireissut ovat osa leiriä.
Menomatkoille on pyritty järjestämään ohjelmaa. Mukavan ja rennon bussimatkan
tarkoituksena on myös ryhmäyttää leiriläiset.
Vaikka Lotjan leirikeskuksen olosuhteet muistuttavatkin hieman erätyyppistä leirikeskusta, on sinne hyvillä
mielin lähdetty ja olosuhteisiin sopeuduttu.
– Lotja on ihmismielen kylpylä, näin on joku joskus asian ilmaissut. Lotjan upeat
maiset, puhdas luonto, tuulen humina männikössä, joutsenten ääntely, nuotion ritinä
ja hiljaisuus ovat parasta Lotjalla. Lotjalla ihmisen saa rauhoittua.
– Rippileiriläisetkin ovat
ihan erilaisia pois tullessamme
Lotjalta. He ovat rauhoittuneet. Ehkä he ovat saaneet kokea jotain hyvää ja kaunista.
Vuosien varrella Lotjan tilalle on rakennettu uusia rakennuksia sekä jatkuvasti kehitetty tilan toimintamahdollisuuksia. Tulevana kesänä aloitetaan myös uuden
majoitusrakennuksen rakentaminen. Nykyään talvileiriä lukuun ottamatta kaikki rippikoululeirit järjestetään Lotjan
tuvalla. Leirikeskukseen tehdään myös muita lapsiperheiden, nuorten ja aikuisten retkiä ja leirejä.

Konfirmaatiomessut Pirkkalan kirkossa
Lotja 1

Lotja 3

Kesäkorpi 1

Lotja 5

Lotja 2

Lotja 4

Kesäkorpi 2

Lotja 6

su 17.6. klo 10
su 1.7. klo 10

P

appilan taideilta

Perheiden kevätkylvöt Pappilassa

Su 27.5. klo 16-18

Wanhaa musiikkia
Euroopasta

Pirkanmaan musiikkiopisto.

(Pappilantie 65)

Luomakunnan sunnuntain
perhekirkko ja
varhaiskasvatuksen
kevätjuhla
su 3.6. klo 10 Pirkkalan kirkossa

Kesäkahvilat
perheille
viikoilla 23–25
* Pirkkalan kirkolla ja Kapsäkissä
* Mukavaa yhdessäoloa, leikkiä, pientä syötävää.
Katso tarkemmat ajat netistä!

ti 5.6., ke 4.7.
ti 14.8.
klo 17–20

Pappilan kodalla, Pappilantie 65.

Kaikille avoimet kotaillat pitävät sisällään
mukavaa pientä ohjelmaa, tikanheittokisan
sekä hartaushetki klo 18.

KesäILLAT
Pirkkalassa
Seurakunta liikkuu tänä kesänä ympäri
Pirkkalaa. Illat tarjoavat mukavaa fiilistä
mm. piknikin, nuotion ja pihatapahtuman merkeissä.
Tervetuloa mukaan!
to 14.6. klo 18
to 28.6. klo 18
to 12.7. klo 18
ti 24.7. klo 18

Sahapuisto (Johanssonin ranta).
Taaporin vuorella (Pyramiitin notko).
Sankilan alue.
Kiinalaisia vieraita Pappilassa.

minun kirkkoni
seurakuntavaalit.fi

Tekeillä olevia valitsijayhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan tietonsa valtakunnalliseen vaalipalveluun.
Sivustolta on täten ehdokkuudesta kiinnostuneiden
helpompi löytää ryhmä
seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset
Mahdollista on myös perustaa uusi oma ryhmä.

Hääilta

18.8.2018

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

Suvilinnun laulut ja vapaaehtoisten
kevätjuhla
su 3.6. klo 18 Pirkkalan kirkon pihamaalla
Nostamme kesämaljan, laulamme yhdessä
suvisia virsiä ja kesäisiä lauluja. Lopuksi on grillijuhla.

Veskan kesästartti

la 9.6.

* Kapsäkin ovet auki klo 10–15
* touhua ja toimintaa
* pientä herkkua, mehua ja kahvia
* menossa mukana Leena Lammas.

Kirkkosalissa on seitsemän hiljentymispaikkaa, joiden teeman on Jeesuksen seitsemän
sanaa ristillä. Tervetuloa tutustumaan
kirkkoon vaelluksen merkeissä.
Kirkko toimii myös Tiekirkkona 1.6.–31.7. ma–su klo 10–16.
Opas paikalla. Tuo omat kesävieraasi kirkkoon!
Vaelluksen päätteeksi kutsumme Sirpakkaan kahville,
Koulutie 1. Kahvilan tuotto lähetystyön hyväksi.
Sirpakka auki arkisin kesäkuu klo 10–17,
heinäkuu klo 10–15, elokuu 6. lähtien 10–17.

Hautausmaapäivä ma 11.6.

Valitsijayhdistyksistä tiedottaminen

Kirkkopostin toimittaja Mari Lilja

ti 29.5. ja ke 30.5. klo 9–12.
Kylvämisen ohessa nautitaan luonnosta,
pelataan pihapelejä ja touhuillaan yhdessä.
Mahdollisuus myös paistaa makkaraa nuotiolla
(omat makkarat mukaan).

Tule pienelle vaellukselle
Pirkkalan kirkkoon

Kiinnostaisiko sinua olla päättämässä
Pirkkalan seurakunnan asioista?
Tule mukaan ehdokkaaksi rakentamaan tulevaisuuden
seurakuntaa ja kirkkoa.
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä
17.9.2018 asti.

Elina Jääskeläinen (vas.) ja Jaana Hoivasilta olivat ensimmäisellä
rippileirillä Lotjalla, joka pidettiin neljäkymmentä vuotta sitten.

su 12.8. klo 10

la 11.8. klo 10

la 28.7. klo 10

Kotailta

su 5.8. klo 10

su 29.7. klo 10

la 14.7. klo 10

Helposti ja vaivattomasti
pienimuotoiset kirkkohäät.
Varaa oma aikasi 03 342 7300.

Kukkien istutuksen lomassa hartaus
klo 11.30. Kukkamyyntiä.
Kirkkotuvassa kahvitarjoilu.

kierrokset
4.6.
2.7.

klo 19
klo 19

Opastetut hautausmaa20.6. klo 19 hautausmaan kasvikierros
6.8. klo 19

Juhannusjuhlat

Pappilassa pe 22.6. klo 20–22.30.
Mukava ilta koko perheelle. Lapsille ohjelmaa. Musiikkihartaus
Vanhassa kirkossa klo 19, myynnissä kahvia ja pientä purtavaa
lähetyksen hyväksi,
kokko klo 21.30 (säävaraus).

Kesäkonsertit 2018
Tampereen Guitar Festifal
Patrik Kleemola
Pirkkalan Vanha kirkko ke 6.6. klo 19
Bach! - tanssimusiikkia uruille
Liisa Aaltola, urut
Pirkkalan kirkko su 17.6. klo 19
Negro spirituaaleja sekä Elviksen gospelia
ja soulia
Peripherials-lauluyhtye
Pirkkalan Vanha kirkko ke 4.7. klo 19
Keskiaikaiset jamit
All boys! –yhtye
Pirkkalan Vanha kirkko su 15.7. klo 16
Tango!
Julia Ilomäki, huilu
Tuomas Turriago, piano
Pirkkalan kirkko su 12.8. klo 19

