KIRKKOPOSTI
Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi
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• Reformaation juhlavuosi on huipentumassa.
• Pirkkala-forumissa käsitellään lasten ja nuorten
netin käyttöä sekä sosiaalista mediaa.
• Hanna-työn kansainvälinen johtaja Peggy Bank
saapuu Pirkkalaan Uskomaton nainen -konferenssiin.
• Piispantarkastus meni hyvin. Pirkkalan seurakunnassa monipuolista ja aktiivista toimintaa.
• Uskonpuhdistuksen muistopäivän konsertissa
viatonta iloa luterilaisittain.
• Kirkon tulevaisuuden päättäjät valitaan
seuraavissa seurakuntavaaleissa.

Piispantarkastuksessa Tampereen
hiippakunnan piispa Matti Repo
kävi tutustumassa Pirkkalan kirkolla
avoimeen perhekerhoon, jossa Leena
Lammas tarkasti piispan, ja piispa
tarkasti Leena Lampaan porkkanat.
Kuva: Mari Lilja

n
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Reformaation merkkivuoden luentosarjan päätös ke 25.10. kello 18
Pirkkalan kirjastossa. Professori Jaana Hallamaa puhuu luterilaisesta
etiikasta: ”Työhullujen moraalia vai arjen kutsumusajattelua”.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

Pirkkala kokoaa uskomattomat naiset

Luterilaisuus kantaa meitä syvältä

KANSAINVÄLISEN Toivoa
naisille-rukousliikkeen johtaja Peggy Banks sanoo haluavansa taistella kaltoinkohdeltujen naisten puolesta, koska
on yksi heistä.
– Nuorena aikuisena istuin
murtuneena asuntoni lattialla väkivaltaisen poikaystäväni
pahoinpideltyä minut. Monet
vaiheet johtivat kohtalokkaaseen iltaan, jolloin olisin voinut menettää henkeni, hän
kertoo.
Banks kertoo avoimesti vaiheistaan, koska hänen kokemuksensa mukaan se synnyttää
turvallista tilaa, jossa muutkin
voivat kertoa vaikeuksistaan.
Hän on kulkenut pitkän
tien floridalaisesta aerobicmestarista ja liikunta-alan yrittäjästä nykyiseen tehtäväänsä
yli 50 000 naisen rukousverkoston johtoon. Tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan viettävä
liike on toiminut Suomessakin jo 16 vuotta. Toivoa naisille -rukousryhmä tunnettiin
ennen Hanna-työnä.

Merkittävä päivä

S

eison isossa tilassa, jossa on hämärää ja vaihteleva äänimaisema. Olen keskellä ympäristöä, josta alkoi merkittävä ja maailmaa muuttanut liikehdintä. Taiteilija Yadegar Asisi on tehnyt upean panoraaman 500 vuoden takaisesta Wittenbergistä.
Katsoja saa vahvan elämyksen sitä, minkälaista elämä oli
kaupungin linnankirkon ja kaupungin kirkon välissä.
Martti Lutherin ja kumppaneiden vauhdittama liikehdintä sai aikaan kehityksen, jonka seurauksena muuttui
paljon. Enemmän kuin osattiin kuvitella.
Tänä vuonna on luterilaisten kirkkojen elämää kantanut merkkivuosi. Martti Lutherin 31.10.1517 julkaisemat ns. aneteesit saivat aikaan läntisen kristikunnan
hajaantumisen, ja uusien protestanttisten kirkkokuntien synnyn. Teesien tarkoitus oli nimenomaan keskittyä
anekäytäntöön, ja tarkemmin ottaen nostaa esiin aneiden keruuseen liittyviä epäkohtia. Taustalla ei ollut siis
mikään radikaali koko kirkon uudistusohjelma, mutta
ajankohta ja yleinen jännittyneisyys saivat aikaan liikehdinnän, joka vyöryi eteenpäin.
Liikehdinnästä tuli nykykielen mukaan prosessi, johon kytkeytyi matkalla paljon muutakin. Martti Lutherin, Philip Melanchtonin ja monien muiden oppineiden
ajattelijoiden vaikutus kirkon uskon sekä opin kehittymiseen on ollut huomattava. Samalla kuitenkin on syytä muistaa, että kehitykseen vaikuttivat myös alueelliset
tekijät. Yhteiskunnalliset kysymykset Saksassa olivat toisia kuin pohjoismaissa. Toisaalta tietyt Martti Lutherin
ajatukset olivat edesauttamassa kehitystä eri puolilla Eurooppaa. Näitä olivat esimerkiksi ajatus kristinuskon sanoman tuomisesta kaikille eli kansa oli opetettava lukemaan ja Raamattu käännettävä kansankielelle. Samalla kansaa voitiin osallistaa jumalanpalvelukseen esimerkiksi virsilaulun myötä.
Luterilaisuuden merkitys Suomessa ja pohjoismaissa
on erityinen. Sen vaikutus ulottuu yhä monille elämän
aloille. Sen takia lokakuun viimeisenä päivänä kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään noita 500 vuoden takaisia tapahtumia, vaikka edessä ei olisikaan mitään panoraamaa.

PEGGY Banks on päävieraana,
kun Pirkkalan kirkossa järjestetään 18. marraskuuta Toivoa
naisille -työn valtakunnallinen
konferenssi Uskomaton nainen. Sen järjestää Pirkkalan
seurakunta yhdessä Medialähetys Sanansaattajien eli Sansan
kanssa. Sansa on rukousliikkeen taustajärjestö Suomessa.

nen, joka avaa blogimaa-

ilmaa sekä yksityisyyteen
liittyviä asioita.
Pirkkalan seurakunnan
ja kunnan nuorisotyöntekijät kertovat miten sosiaalinen media ja pelaaminen näkyvät Pirkkalassa tehtävässä nuorisotyössä. Illan aikana käydään myös läpi millaisia
sosiaalisen median palveluista nuoret käyttävät.
Esiintyjien alustusten jälkeen on tilaa myös
keskustelulle ja kysymyksille. Pirkkalalaiset nuoret esittelevät toimintapisteillä suosituimpia sovelluksia. GM/GN #mitennäitäkäytetään -iltaan
on myös pystytetty selfiepiste, jossa voi ottaa itsestään valokuvan.
GM/GN #mitennäitäkäytetään -ilta tiistaina
14.11. kello 18–20 Nastan tiloissa (Koulutie 9).
Kahvitarjoilu.

Peggy Banks aloitti Toivoa naisille -liikkeen johdossa vuonna
2016. Hän tulee nyt ensimmäistä
kertaa Suomeen.

Kuva: Eeva Vähäsarja

Euroopan ja lähialueiden
kuulumisia tuo Sansan lähetti
Eeva Vähäsarja Itävallasta. Hän
ja hänen miehensä Jari Vähäsarja ovat Pirkkalan seurakunnan nimikkolähettejä. Tampereen eteläisen seurakunnan
seurakuntapastorin Päivi Revon
puheenvuoro nostaa esiin Raamatun naisia.
BANKS kertoo rukoilleensa jo
30 vuotta sitten, että Jumala
antaisi hänelle tehtävän kansainvälisessä naistyössä. Hän
väitteli tohtoriksi vuonna
2011 aiheenaan naisjohtajuus.
Hän on kouluttanut naisjohtajia, kehittänyt johtamiskäytäntöjä ja toiminut sielunhoitotyön johtotehtävissä.
– Suostummeko toimimaan

äänenä niiden naisten puolesta, joiden ääntä ei kukaan kuule? Suostummeko taistelemaan
muutoksen puolesta naisten
kohdalla, joita pahoinpidellään ja joita hylätään jossain
tänäänkin, hän kysyy.
Toivoa naisille -työn peruspilari on rukouskalenteri, jossa
on lyhyt rukous jokaiselle päivälle. Kalenterissa voi olla jokin teema kuten ihmiskauppa tai aiheet voivat liittyjä johonkin maahan tai alueeseen.
Samalla lisätään tietoisuutta
naisten tilanteesta eri puolilla maailmaa.
PIRKKALASSA toimii kaksi Toivoa naisille -rukousryhmää. Toinen on NNKY:n ryhmä, joka juhlii tänä vuonna
110-vuotista toimintaansa.
Juhlan kunniaksi yhdistys tuo
konferenssiin Kairos-yhtyeen
konsertin.
Kairos-yhtyeen keulahahmo
Päivi Pulkkinen kertoo yhtyeen
syntyneen rukousvastauksena. Hän on säveltänyt lauluja muun muassa Eino Leinon,
Aale Tynnin ja Uuno Kailaan
runoihin. Hän luonnehtii
yhtyeen tyyliä jazzahtavaksi ja
improvisaatioon perustuvaksi.
Uskomaton nainen -konferenssi Pirkkalan kirkossa 18.11.
kello 9-16. Lisätiedot sansa.fi/
toimi/hanna-tyo/uskomatonnainen/
Teksti: Liisa Heinänen

Piispantarkastus: Pirkkalassa on
monipuolinen ja aktiivinen seurakunta

GM/GN
#mitennäitäkäytetään
Pirkkalan seurakunnan ja
kunnan yhteisessä Pirkkala-forumissa on aiheena lasten ja nuorten netin
käyttö, pelaaminen sekä
toimiminen sosiaalisessa
mediassa. Kunnan nuorisotila Nastassa järjestettävään tilaisuuteen on sekä
nuoret että heidän vanhempansa tervetulleita.
Mukaan on kutsuttu
esiintyjiä, joilla on kokemusta ja osaamista sosiaalisesta mediasta. Yksi
esiintyjistä on Yli pyykkivuorten -lapsiperheblogia
kirjoittava Hanna Parviai-
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Arto Köykän mukaan luterilaisuus heijastuu myös suhteessamme esivaltaan. Vaikka sitä joskus kritisoimmekin, niin pohjimmiltaan viranomaisiin luotetaan. 

− Luotamme siihen, että se mikä
Reformaation juhlavuosi on länyt aloitetaan, voi toteutua vasta vuohestymässä loppuaan. Martti
sien tai jopa vuosikymmenien päästä.
Lutherin työtovereineen perustama uskonsuuntaus on tänä vuon- Reformaatio-sana
poliittista korrektiutta
na ollut poikkeuksellisen palTänä vuonna on ollut vaikeaa välttyä kuujuhlavaa reformaatio-käsitettä.
jon esillä. Pirkkalan seurakunnan lemasta
Pappismies ei ole oikein innoissaan sakappalaisen Arto Köykän mieles- nasta. Hän näkee sen takana poliittisen
tä se ei ole luterilaisuudelle ko- korrektiuden.
− Ainoa syy reformaation käyttämiselvinkaan luonteenomaista.
le uskonpuhdistukseen sijaan on se, että

PIRKKALAN seurakunnan kappalainen
Arto Köykkä näkee luterilaisuuden vähän kuin tamperelaisuuden: itsestään ei
sovi tehdä suurta numeroa.
− Valtauskontomme on tavallisuutta,
asian myönteisessä mielessä. Voit olla luterilainen kun olet tavallinen, ei tarvitse olla mitään sen kummempaa. Toinen
puoli on se, että ehkäpä uskontomme on
sitten vähän harmaata ja tylsää.
Lutherin opin yhtenä ominaispiirteenä on Köykän mukaan pitkäjänteisyys.
Ei ole tapana turhaan hötkyillä.

termiä on kivempi käyttää roomalaiskatolisten kanssa. Luulen, että aika harva tavallinen ihminen edes tunnistaa kyseisen
sanan. Se sekoittuu reformiin, revoluutioon ja muihin re-alkuisiin sivistyssanoihin.
Köykkä ei suostu lainkaan häpeämään
perinteistä uskonpuhdistusta.
− Se on sanana aika hyvin tunnettu.
Eikä uskonpuhdistusta muutenkaan pidä mitenkään peitellä. Kyllä katolisessa
kirkossa ennen Lutheria oli paljon korjaamisen tarvetta.

Usko kuin rakennuksen perustus

Evankelisluterilaiseen kirkkoomme kuuluu edelleen lähes neljä miljoonaa jäsen-

tä. Miten luterilaisuus sitten käytännössä näkyy arjessamme?
− Se on siellä perustuksissa hyvin syvällä, samalla tavalla kuin rakennuksen junttapaalu. Luterilaisuus kantaa meitä. Sellaisiakin, jotka eivät oikein asiaa aavistakaan.
Arto Köykän mukaan matkat ovat oiva tapa havainnoida omaa uskontoamme. Nopeasti huomaa, että esimerkiksi
latinalainen maailma pelaa toisilla lainalaisuuksilla.
− Tuntuu siltä, että katoliset pystyvät
samaan aikaan elämään kahta moraalia
noudattaen. Meidän päähämme ei taas
mahdu kerrallaan kuin yksi tapa toimia.
Kappalainen ottaa esimerkiksi Italian,
joka on vahvasti katolinen maa.
− Tiedämme, että kyseinen uskonto
kieltää ehkäisyn. Silti Italian ongelmana
on nykyisin monen muun läntisen maan
tapaan väestön väheneminen.
Rehellisyys mielletään usein perinteiseksi luterilaiseksi hyveeksi.
− Suomi voittaa lähes aina tutkimukset, joissa eri puolilla maailmaa kokeillaan, kuinka moni kadotettu lompakko
palautetaan. Korruptiokin on maassamme aika vähäistä.

Sosiaalipolitiikan juurilla

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion syväjuuria haeskellaan aika usein jo Lutherin ajoilta. Köykän mielestä perustellusti.
− Tämä näkyy siinä, että historiallisesti luterilaisissa maissa ei ole ollut kerjäläisiä. Katolisissa maissa taas heitä katukuvassa näkee. Asian teologinen selitys on
siinä, että katolisen opin mukaan kerjäläiselle almun antamalla sai hankittua itselleen ansiota.
Luterilaisuus taas lähestyi kerjäläisyyttä
aivan toisesta näkökulmasta.
− Sitä alettiin kitkeä pois sekä kepillä että porkkanalla. Keppi oli se, että kerjääminen yksinkertaisesti kiellettiin.
Toisaalta tarjolla oli sitä porkkanaakin.
Kaupungit velvoitettiin luomaan rahastoja köyhien tukemiseksi. Tässä Köykkä
näkee pohjoismaisen hyvinvointivaltion
esiastetta.
− Lähdettiin siitä, että ihmisen perushyvinvoinnin ei tule olla toisten anteliaisuuden varassa. Mutta toisaalta jokaisen myös
piti tehdä työtä niin paljon kuin pystyy.

Rukous päihittää mindfulnessin

Luterilaisuuden tulevaisuuden nähdään
joskus olevan synkkä - ainakin vauraas-

Kuva: Vesa Keinonen

sa lännessä. Kirkkojen jäsenmäärä vähenee ja mediassa kansalle välittyy kuva perin riitaisesta porukasta.
Arto Köykkä ei synkistelijöihin halua
yhtyä.
− Historiassa on aaltoja, asioita nousee
ja laskee. Emme tiedä mitä kaikkea ilmiöitä jatkossa nousee esiin.
Pirkkalan kappalainen toivoo, että Suomen kansa kasvaisi suhteessaan luterilaisuuteen täysi-ikäiseksi.
− Ortodoksisuuteen suhtaudutaan meillä kuin vanhaan mummoon. Hän voi tokaista mitä tahansa. Siitä huolimatta se on
herttaista ja söpöä. Mutta sanottiin luterilaisten puolella sitten mitä tahansa, niin
aina siitä kaivetaan jotakin vikaa. Ei huomioida, että kyseessä ovat usein hyvin monitahoiset asiat.
Köykkä hymähtää myös sille, että kaiken maailman mindfulnessit kasvattavat
suosiotaan.
− Mitä ihmeen lisää se muka tuo perinteiseen aamu- tai iltarukoukseen? Kannattaisi kokeilla ensin niitä. Ei edes maksa mitään.
Teksti: Vesa Keinonen

PIRKKALAN seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus 6.–8.10. Vaikka virallinen
piispantarakastus oli viikonlopun pituinen, on koko prosessi kestänyt vuoden verran. Piispantarkastus pidetään kussakin seurakunnassa noin kymmen vuoden välein.
Tampereen hiippakunnan
piispa Matti Repo toteaa, että
piispantarkastuksen avulla seurakunta voi pysähtyä tarkastelemaan itseään ja omaa tehtäväänsä. Piispalle tarkastus on
lakisääteinen tehtävä, mutta se
palvelee ennen muuta kutakin
yksittäistä seurakuntaa osana
koko kirkon kokonaisuutta.
Kolmipäiväinen vierailu
sisälsi tapaamisia yhteistyökumppanien kanssa sekä tutustumisen muun muassa Pirkkalan uuteen lukioon, Satakunnan Lennostoon sekä yritysvierailun.
− Vierailuissa oli ainutlaatuisia kohteita, kuten osallistuminen uuden ilmailualan oppilaitoksen vihkiäisiin. Mieleen
jäivät myös uusi lukio ja sen
johdon halukkuus tehdä seurakunnan kanssa yhteistyötä.
PIISPA tutustui seurakunnan
toimintaan muuan muassa
käymällä nuortenillassa, kouluikäisten pelikerhossa sekä
lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakassa. Pirkkalan kirkon avoimessa perhekerhossa
piispakin tarkastettiin. Ulkona
pidetyssä perhekerhossa Lee-

Leena Lammas teki piispan tarkastuksen piispa Matti Revolle.

na Lammas laulatti ja leikitti
perhekerholaisia sekä haastatteli ja tarkasti piispan. Leena
Lammas mittasi muuan muassa piispan pituuden ja kengän
koon. Tarkastuksen päätteeksi
Leena Lammas totesi, että kyllä meillä hyvä piispa on.
Karoliina Tiilikainen ja
hänen tyttärensä Flora käyvät perhekerhossa Pirkkalan
kirkolla.
– Oli erityisen mukavaa lähteä kerhoilemaan, kun oli luvassa ulkoilukerta. Hienoa, että piispa tuli tutustumaan perhekerhoon. Hän taisi hieman
yllättyä Leena Lampaan tarkastuksesta, mutta hienostihan se meni.
SEURAKUNTA sai hyvää palautetta piispantarkastuksesta. Piispantarkastusprosessin
myötä seurakunnalla oli mahdollisuus pysähtyä tarkastele-

maan omaa tehtäväänsä ja tulevaisuutta.
− Pirkkalan seurakunnassa
on monipuolista ja aktiivista
toimintaa. Vapaaehtoiset ovat
myös seurakunnan voima. He
antavat aikaansa ja voimiaan
yhteiseksi hyväksi. Pirkkalan
seurakunta on hienosti onnistunut vapaaehtoisten kutsumisessa, kertoo Repo.
− Teillä on paljon lahjakkuutta, kykyjä, vastuuntuntoa sekä viisautta ja rakkautta
mennä eteenpäin. Jumalan siunaamina te rakennatte hyvää
tulevaisuutta paikkakunnalla.
Piispan mielestä seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Seurakunta voi antaa ihmiselle mielekkäitä toiminnan ja vastuunkantamisen muotoja, ja ennen muuta
seurakunta voi Jumalan sanalla auttaa kasvamaan vastuullisena kuntalaisena.
Kuvat ja teksti: Mari Lilja

Karoliina Tiilikainen ja Flora
nauttivat erityisesti perhekerhojen ulkoilukerroista.
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KIRKKOPOSTI
Viatonta iloa
luterilaisittain

Kappelimessu
Vanhassa kirkossa

USKONPUHDISTUKSEN
muistopäivänä sunnuntaina
5.11. juhlistetaan 500 vuoden
takaista reformaatiota konsertilla ”Lutherista Bachiin”.
Luther tuli kirkon uudistushalussaan synnyttäneeksi uuden kirkkokunnan. Musiikkia ja laulua rakastavan luutunsoittajan aloittama protestiliike tuli tunnetuksi nimenomaan laulavana kirkkona. Sillä Lutherin mukaan ”Musiikki
on eräs Jumalan kauneimpia
ja ihanimpia lahjoja.” Ja: ”Paholainen on murheellisuuden
henki, joka vierastaa kaikkea
viatonta iloa. Viatonta iloa tarjoavat hyvä seura, leikinlasku,
hyvä ruoka ja juoma sekä ennen kaikkea musiikki. Maan
päällä ei ole musiikkia suurempaa voimaa ilahduttamaan surullisia, pelästyttämään rehenteleviä, rohkaisemaan epätoivoisia, murtamaan ylpeitä, hillitsemään kiihtyneitä, vihaisia
mieliä.” Siksi taas ensi jouluna
lauletaan kuinka enkeli taivaan
ilmoittaa suuren ilon ja siksi
olemme saaneet puoli vuosituhatta laulaa omalla äidinkielellämme kuinka Jumala ompi
linnamme ja vahva turva aivan.

musvirsiin säveltämiä urkukoraaleita uskonpuhdistuksen
200-vuotisjuhlille julkaistusta kokoelmasta Clavierübung
III. Bachin sovittamat virsisävelmät kuullaan reformaation
hengessä myös suomeksi laulettuina. Vokaaliyhtye Passion Ensemble laulaa, Liisa Aaltola on uruissa ja Tampere Filharmonian muusikoista koottu
jousikvartetti säestää. Väliajan
jälkeen on vuorossa Bachin
kantaatti Lutherin pääsiäisvirteen ”Christ lag in Todesbanden” - Kuoleman kahleet
murtanut on Kristus kuolollansa. Luther yllytti aikoinaan elävöittämään evankeliumin lukua laulamalla Raamatussa esiintyvien henkilöiden vuorosanat. Tästä syntyi
ensin tapa kantilloida repliikkejä, myöhemmin tekstimotetti ja 1700-luvulle mennessä
tapa esittää evankeliumiin sävelletty moniosainen kantaatti
joka sunnuntai. Konserttiyleisö saa itse virsikirjasta laulaa
teoksen suomennoksen, sillä
Lutherin sanoin: ”Joka laulaa, ei paljon murehdi. Hän
on iloinen ja ajaa huolet laulaen pakoon.”

KONSERTIN aluksi kuullaan
Bachin Lutherin katekis-

Kuva: Harri Hinkka
Teksti: Liisa Aaltola

su 22.10. klo 17
su 26.11. klo 17
Iloa & lepoa kristuksessa.
Rukouspalvelua. Tarjoilua.

Leivotaan yhdessä -leivontakurssi
Pirkkalan kirkon keittiössä
28.10. ja 11.11. klo 9.30–14.30.
Leivotaan kansainvälisiä ja suomalaisia herkkuja. Hinta 5 €/kerta.
Ilmoittaudu:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset
23.10. mennessä.
Lisätiedot Anne Sihvonen 040 707 1923.

#minun kirkkoni
TULEVIEN seurakuntavaalien
vaalitunnuksena on mukailtu
hashtag. Siinä on nähtävissä
sekä risti ja punos, joka viestii yhteisöllisyydestä.
Kirkko merkitsee meille
kaikille eri asioita ja siksi se
on meidän kaikkien kirkko.
Millainen on sinun kirkkosi?
Mitä toivot omalta seurakunnaltasi? Mitä kirkkoon kuuluminen sinulle merkitsee?
Kiinnostaisiko sinua tulla
mukaan toimimaan ja päättämään seurakuntasi asiois-

ta? Seurakuntavaalien ehdokasasettelu tapahtuu keväällä 2018.
– Nyt on hyvää aikaa miettiä, jos lähtisit mukaan tähän
tärkeään työhön rakentamaan
tulevaisuuden kirkkoa, rohkaisee tiedottaja Mari Lilja.

Kirkkopostin toimittaja Mari Lilja

pirkkalanseurakunta.fi

Palautteet ja toiveet Kirkkopostista mari.lilja@evl.fi

Pirkkalan kirkossa
su 29.10. klo 10
Mukana MM-kuoro ja bändi.
Come to praise!

Martin ja Katariinan kahvit
Pirkkalan kirkossa ti 31.10. klo 18
Juhlimme yhdessä Lutherin
500 vuotta
sitten
julkaisemia
teesejä.

”Rakkaus

Vähäjärven ympäri
pe 3.11. klo 18

Pyhäinpäivä la 4.11.
Sanajumalanpalvelus klo 10
Vanhassa kirkossa.
Iltakirkko ja vainajien muistohetki klo 18
Vanhassa kirkossa.

Konsertit Pirkkalan kirkossa
Pe 20.10. klo 19
Jaakko Ryhänen, basso,
Linda Urbanski, sopraano, Maila Böhm, piano.
Ohjelma 20 €.

Tervetuloa
kahville!

Lyhtyvaellus

ei koskaan kuole.”

Su 5.11. klo 15
”Lutherista Bachiin”
Vokaaliyhtye
Passion Ensemble,
jousiyhtye, Liisa Aaltola, urut.
Reformaatiosta 500 vuotta!
J.S.Bachin Lutherin virteen säveltämä kantaatti ”Christ lag in Todesbanden” ja Lutherin katekismuskoraalit Bachin kokoelmasta
Clavierübung III.
Ohjelma 5 €.

Passion Ensemble on vuonna 1996 perustettu vokaaliyhtye, jossa laulavat Kaisa Kelloniemi, Sanna Sajakorpi, Tiina Ollikainen, Aku-Paulus
Sajakorpi ja Lauri Pauniaho.

Maailmojen messu
the world within worship

Sururyhmä omaisensa tai
läheisensä menettäneille
alkaa Kirkkoveräjän srk-talolla aikuistyön
siivessä to 9.11. ja sisältää neljä kokoontumiskertaa. Mukana diakoniatyön pappi Jukka Jormanainen ja diakoniatyöntekijä Sirkka Nylund, jolta
voi kysyä lisätietoja ja ilmoittautua ryhmään
050 434 8320.
Pirkkalan kirkossa to 9.11. klo 18
Lyhyt musiikkipainotteinen kirkkohetki,
jonka jälkeen mehu- ja hedelmäsosetarjoilu.

Pirkkalan kirkossa ma 20.11. klo 18

Lapsen päivän juhla
koko perheelle

Juhlitaan yhdessä
Suomi 100 -juhlavuotta!
Pormestarin puhe, Leena Lammas
laulattaa ja leikittää, vanhoja kuvia
Pirkkalasta, veteraaneja
kunniavieraina ja
jättikokoinen täytekakku.

Lutherin teesit käynnistivät reformaation
500 vuotta sitten.
Nyt vietämme reformaation juhlavuotta.

TERVETULOA!

Martin päivän keskiaikaiset kekkerit
pe 10.11. klo 18 Pirkkalan kirkossa
Tule Martti Lutherin ja hänen Käthe-rouvansa illalliskutsuille. Illalliskortteja 20 €/hlö myydään
Sirpakassa, os. Koulutie 1.

L10T eli Luukas 10 -tapa elää

on innostava ja käytännöllinen tapa toteuttaa
kristittynä elämistä omassa arjessa. Tämä on
L10T -jatkokurssi, johon voivat myös ensikertalaisetkin osallistua.
Kokoontumiset lähetystyön
myymälä-kahvila Sirpakassa.
Ensimmäinen kerta 13.11. klo 18.
Ilmoittaudu 6.11. mennessä
pirkkalaseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Kouluttajana Matti Mäkinen
Kansan Raamattuseurasta.

Kairos-kurssi 19.–21.1. ja 26.–28.1.2018

Haastaa sinut löytämään paikkasi seurakunnassa.
Katso lisää: kairoskurssi.fi
Yhteistyössä Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven seurakuntien kanssa. Hinta 90 €.
Ilmoittaudu: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Hääilta 17.11.17

Kirkkohäät pienimuotoisesti ja
vaivattomasti Pirkkalan
Vanhassa kirkossa.

Ω

Varaa aikasi 03 342 7300

