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• Pirkkalassa huikeat
97 prosenttia ikäryhmästä
käy rippikoulun. Ripari on niin
hieno kokemus, että moni haluaa
isoseksikin, sanovat Emilia Nurminen (vas.),
Vilma Viitaharju, Leevi Jauhiainen,
Iiro Pajunen ja Sakari Taskinen.
• Seurakunnat ympäri
Suomen viettävät
ulkojumalanpalvelusta helatorstaina.
• Pihlajaniemen saunan löylyihin pääsee joka viikko.
• Pappilan taideillat kutsuvat taiteen pariin.
• Järjestä perhejuhlat seurakunnan tiloissa.

Kuva: Hanna Parviainen

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi
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Seurakuntatoimiston remontti etenee! Kesäkuussa valmistuvassa remontissa saadaan
seurakuntatoimistoon kaksi erillistä asiakaspalvelutilaa, mikä parantaa viihtyvyyttä ja
yksityisyydensuojaa. Toukokuun ajan seurakuntatoimisto palvelee Pirkkalan kirkon
aikuistyön tilassa ma–pe kello 9–12 ja 13–15.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

”Vain harva jättää riparin käymättä”

Rippikoulussa
kuuluu nuoren ääni

M

onissa perheissä ajatukset ovat jo kesässä ja
rippikoulussa. Edessä oleva leiri ja siihen liittyvä konfirmaatiojuhla koskettavat koko perhettä. Vaikka oma rippikoulu olisi jo takana,
niin Pirkkalassakin monet nuoret ja aikuiset haluavat yhä
uudestaan kokea leirielämän. Isosena tai apuohjaajana toimiminen on monelle pirkkalalaiselle ehdoton osa kesää.
Tänä keväänä on valmistunut Rippikoulusuunnitelma
2017, joka on kirkon yhteinen suunnitelma rippikoulun
toteuttamiseksi. Mitään suuria muutoksia se ei tuo aikaisempaan eikä varsinkaan Pirkkalan tapaan toteuttaa rippikoulu. Kyse on eräänlaisesta puitesuunnitelmasta, joka korostaa paikallisen suunnittelun merkitystä. Toisaalta on tärkeää, että kirkolla on yhteinen suunnitelma, joka vahvistaa
rippikoulun valtakunnallista kattavuutta ja tasalaatuisuutta.
Suunnitelmassa esimerkiksi sanoitetaan tiettyjä aihealueita,
jotka kaikissa rippikouluissa tulee käsitellä.
Yksi periaatteellinen muutos aikaisempaan on, että nuorilla itsellään on entistä keskeisempi rooli rippikoulun kehittämisessä. Heitä osallistetaan rippikouluun jo suunnitteluvaiheessa. Vastaavasti nuorten äänen on hyvä kuulua
myös arvioinnissa.
Rippikoulusuunnitelman päivitys on myös sen vuoksi
ollut paikallaan, että maailma muuttuu nopeassa tahdissa.
Monikulttuurisuus on todellisuutta nuorten maailmassa.
Rippikouluunkin on tulossa, varsinkin kaupungeissa, entistä enemmän eri kulttuuritaustoista tulevia nuoria. He korostavat omalta osaltaan sitä, että kirkon toiminta ja myös
rippikoulu ovat rajat ylittävää, kansainvälistä ja ekumeenista toimintaa. Toisaalta nuorisokulttuuri alkaa olla entistä pirstoutuneempaa. Nuoret elävät monenlaisten muutosten keskellä. Tämä näkyy myös teknologian kehittymisen tuomissa haasteissa ja mahdollisuuksissa.
Uutta rippikoulusuunnitelmaa on syytä tervehtiä ilolla. Vaikka se ei mitään isoa muutosta tuo Pirkkalan rippikouluihin, niin se osaltaan muistuttaa rippikoulun jatkuvan kehittämisen tärkeydestä myös paikallisella tasolla. Siinä tarvitaan työntekijöitä, nuoria, ja myös perheitä. Rippikoulu on yhteinen asia niin perheissä kuin seurakunnassa.

Pihlajaniemen sauna kutsuu
lauteilleen kerran viikossa
PIHLAJANIEMEN parkkipaikalta saunaan päin katsoessa
näkyy saunan höyrystyneen
ikkunan läpi uimapukuihin
verhottuja, aavistuksen kyyryssä olevia selkiä. On keskiviikko, kello on juuri lyönyt 18. Iloinen puheensorina kuuluu jo pukuhuoneen
puolelle. Isossa puusaunassa on juuri sellaiset pehmeän kipakat löylyt kuin toivoikin olevan.
Noin 30–80-vuotiaat naiset
heittävät lisää löylyä ja pohtivat juuri selvinneiden kuntavaalien tulosta. Ensimmäistä kertaa mukana oleville tehdään lauteille tilaa siinä missä konkareillekin, jotka ovat
käyneet Pirkkalan seurakunnan naisten saunassa jo useiden vuosien ajan.
– Omaa aikaa ilman lapsia
ja miestä, ja ilman kotitöitä,
huokaa onnellisen kuuloisena saunan nurkassa istuva vakiokävijä.
– Tämä on harrastukseni,
kalenterissa oleva ohjelmanumero kesät, talvet, sanoo
toinen.
Hetkeen ei sanota mitään.
Heitetään lisää löylyä. Puukiukaan sihahdus on ihan erilainen kuin sähkökiukaan ääni. Tulen ritinä ja loiste ovat
satavuotiaan Suomen tarjoa-

maa suomalaisuutta syvimmillään. Puusaunan tuoksu tuo
lapsuuden mieleen.
Monilla on sauna kotona,
mutta ei puusaunaa eikä omaa
rantaa. Pääsy puusaunaan ison
järven rantaan, keskelle kaunista luontoa tuntuu ylellisyydeltä. Saunojat kehuvat, että
Pihlajaniemessä pääsee kesämökkitunnelmaan arjen keskellä.
VAIKKA eletään vasta huhtikuuta, Pyhäjärvi on jo Pihlajaniemen kohdalta auki. Kauempana järvellä kulkee soutuvene, kenties ensimmäistä
kertaa tänä vuonna. Yksi toisensa perään naiset kulkevat
puuportaita ja laituria pitkin
veteen. Ilmeet eivät edes värähdä vielä hetki sitten jääkannen alla olleeseen veteen
laskeutuessa. Järvestä noustessa ei tule edes kylmä.
Pesuhuoneen kaksi suurta vesiastiaa ovat täynnä lämmintä vettä. Ensimmäinen
seurakunnan vapaaehtoinen
on tullut kello 17 kantamaan
puita, lämmittämään saunaa
ja täyttämään vesiastioita. Viimeisenä lähtijä täyttää puukorin, tyhjentää vesiastiat ja
kuivaa lattiat. Rutiineja, joista
mökkitunnelma syntyy.

Helatorstaina ulkojumalanpalvelus Pappilassa
Pappilan pihapiirissä järjestetään helatorstaina jumalanpalvelus. Kyseessä on
seurakuntien tapahtuma,
jossa ulkojumalanpalvelus
järjestetään useilla paikkakunnilla ympäri Suomen.
– Kauniissa ja historiallisessa Pappilassa on hienoa viettää kevään pyhäpäivä. Kutsumme seurakuntalaisia mukaan koko perheen voimin, seurakuntapastori Reetta Mäkinen sanoo.
Jumalanpalveluksen jälkeen on väentuvassa tarjolla kirkkokahvit ja kodassa nokipannukahvit ja
vaahtokarkkien paistamis-

ta. Pihapiirissä on askartelua ja mahdollisuus frisbeegolfaukseen.
– Helatorstai, Kristuksen taivaaseenastumisen
päivä, on yksi kirkkovuoden merkittävimmistä juhlapäivistä. Osallistumalla ulkojumalanpalvelukseen pääsee osaksi
maanlaajuista juhlijoiden
joukkoa.
Jumalanpalveluksessa
on mukana seurakunnan
työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä Pirkkalan puhallinorkesteri ja Pirkkalan Kirkkokuoro. Tapahtuma on osa reformaation
merkkivuotta.

Sanajumalanpalvelus Pappilan pihapiirissä 25.5. klo 12,
osoite Pappilantie 65. Sateen sattuessa Vanhassa kirkossa.
Kuva: Mari Lilja

Rippikouluisosten Vilma Viitaharjun (vas.), Emilia Nurmisen, Sakari Taskisen ja Leevi Jauhiaisen ohje kesän leiriläisille on, että ei kannata surra vaikka paras kaveri ei olisi samalla leirillä. Riparilla koko leiriporukka on aina kavereita keskenään.

Kuva: Hanna Parviainen

Pirkkalassa rippikoulun käyneiden prosentti ikäluokasta on koko
maan parhaimpia.
VARMA kevään merkki Kirkkoveräjän
seurakuntatalon nuortenilloissa on puhe kesän rippikoululeireistä eli ripareista.
Riparia eivät odota vain leiriläiset vaan
myös suuri joukko isosia ja apuohjaajia
eli apareita.
– 182 leiriläistä, 100 isosta, kymmeniä apareita, yksi talvileiri, seitsemän kesäleiriä ja nuortenilloissa joka kerta 100–
150 kävijää, summaa nuorisotyönohjaaja
Taru Lossi ylpeänä vuoden 2017 lukuja.
Samanlaisiin lukuihin eivät monet muut
Pirkkalan kokoiset kunnat yllä.
Vuonna 2016 rippikoulun kävi koko
ikäryhmästä Suomessa 84 prosenttia.
Pirkkalassa vastaava luku oli 97. Rippikoulun käymisellä ja nuortenilloilla ovat
pitkät perinteet Pirkkalassa. Nuorisotyö-

tä tekevät eivät kuitenkaan lisäile sulkia
omaan hattuunsa vaan nuorten lippiksiin ja mopokypäriin.
– Hyvin pieni joukko Pirkkalassa asuvista nuorista jättää käymättä rippikoulun. Tilanne tietysti elää vuosittain, nuorisopastori Arto Köykkä toteaa.
IIDA Lahtinen, 17, Vilma Viitaharju, 17,
Emilia Nurminen, 18, Leevi Jauhiainen,
15, Sakari Taskinen, 20, ja Iiro Pajunen,
17, halusivat isoseksi käytyään oman leirinsä seurakunnan leirikeskuksessa Lotjan tuvalla Pudasjärvellä.
– Parasta on porukan yhteishenki.
Kaikki ovat niin hauskoja, Pajunen sanoo.
– Parasta on myös Lotja, jossa ei pääse muulloin käymään, Lahtinen sanoo.
– Leiritunnelma syntyy siitä, että kukaan ei lähde Lotjalta kesken pois, Nurminen jatkaa.
Porukan mukaan moni riparin hyvistä jutuista syntyy jo kymmenen tunnin
bussimatkalla, joka vietetään jutellen ja
korttia pelaten.
– Matkat ovat tärkeä osa leiriä. Ne ryhmäyttävät ja auttavat henkisessä siirtymisessä leirille ja leiriltä pois, Lossi sanoo.

ISOSJOUKON mukaan on itsestään selvää, että pirkkalalaiset käyvät rippikoulun. Joka vuosi leireillä on mukana myös
nuoria, jotka kastetaan leirin jälkeen.
– Rippikoulu kuuluu kahdeksanteen
luokkaan, se on yhä osa nuorisokulttuuria ja aikuistumisen riittiä, Lossi iloitsee.
Isoset ohjaavat riparille valmistautuvia leiriläisiä vakuuttamalla, että vaikka
ei huvittaisi lähteä, mieli muuttuu nopeasti leirin alettua.
– Ei ole mitään väliä, keitä leirillä on.
Kaikki ovat kavereita, Viitaharju lupaa.
– Riparilla tutustuu paremmin kuin
koulussa, kun kaikki ovat samassa porukassa, Jauhiainen jatkaa.
– Kannattaa mennä vain flow´n mukana, Pirkkalan seurakunnassa siviilipalvelusta suorittava, leireille mukaan lähtevä Taskinen kannustaa.
NUORTEN mukaan ei haittaa, että Pirkkalan leirille ei oteta kännyköitä mukaan,
koska tekemistä ja kavereita riittää. Leirien ohjelmassa on hartaushetkiä, opiskelua, ryhmäkeskustelua ja vapaa-aikaa
tai muuta yhdessä oloa.
– Punaisena lankana on saada jokainen
nuori kokemaan olevansa hyväksytty ja

ainutlaatuinen. Nuorisotyössä tärkeintä
on kunnioittava asenne nuoria kohtaan.
Kun ajatus hyväksyttynä olemisesta on
vahva, nuori pystyy mihin vain, Köykkä sanoo.
LEIREILLÄ on paljon eri-ikäisiä ihmisiä
nuorista nuoriin aikuisiin ja työntekijöihin. Koska leirejä on paljon, työntekijöinä on nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi myös diakoneja ja lastenohjaajia.
– Missään muualla ei tehdä leirejä näin
isolla porukalla. Nuorten aikuisten rooli
on niin vahva, että työntekijöiden vaihtuminen ei haittaa, Pirkkalassa vuodesta 1986 ripareita vetänyt Köykkä sanoo.
Leirit noudattavat samaa kaavaa, joten
kokemus on kaikilla sama leiristä ja sen
vetäjistä riippumatta.
Huhtikuun alussa hyväksytty Rippikoulusuunnitelma 2017 ei aiheuta muutoksia
Pirkkalassa. Köykän mukaan suunnitelma tekee näkyväksi tasa-arvoon ja kristilliseen kasvatukseen sisältyvät käytännöt,
joita Pirkkalassa on toteutettu jo kauan.

Rippikouluvuosi
• Syksyllä kirje kotiin ja kouluvierailut.
• Loppuvuodesta ilmoittautuminen.
• Tammikuussa tieto leirin ajankohdasta ja
rippikoulupyhä.
• Keväällä kokoontumisia kuukausittain.
Kolme päivää ennen leiriä ja leirin jälkeen
Pirkkala-jakso.
• Kahdeksan päivän leiri Pudasjärvellä tai
Korpilahdella.
• Kesällä leiriporukan tapaamisia.
• Syksyllä nuortenillat ja isoskoulutus.
• seuris.net
• pirkkalanseurakunta.fi/ryhmat/nuoret-jarippikoulu

Konfirmaatiomessut 2017

• Lotja 1 su 18.6., Lotja 2 su 2.7., Lotja 3
su 9.7., Lotja 4 su 16.7., Korpilahden leiri
la 29.7., Lotja 5 su 30.7. ja Lotja 6 su 6.8.
Messut alkavat klo 10.

Lotjan tupa Pudasjärvellä

• Metsän keskellä järven rannassa.
• Päärakennus, sauna, luokkarakennus,
majoitusrakennuksia ja varasto.
• Kaiken ikäisten leirejä.
• Seurakunta osti tilan vuonna 1976 saatuaan varoja lentokentän rakentamisen yhteydessä myydystä metsäalueesta. Leirikeskuksen sijainti määräytyi seurakuntanuorten Lappi-innostuksesta.
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Veden lämpötilalla ei ole mitään väliä Pihlajaniemessä naisten vuorolla saunoville. Talvella pulahdetaan avantoon, kesällä päästään
nauttimaan pitkistä uintiretkistä. 
Kuva: Hanna Parviainen

Kiipeä lauteille

• Naisten sauna keskiviikkoisin 18–20 ja miesten sauna
tiistaisin 18–20. Vapaa pääsy. Naisten saunassa hartaus ja
tarjoilua kerran kuukaudessa,
seuraavat kerrat 17.5., 14.6. ja
19.7. Miesten saunassa takkamakkarat, kahvia, mehua ja
hartaus joka kerta. Vapaavalintainen makkaramaksu.
• Perheiden juhannussauna
to 22.6. klo 14–18 erityisesti
heille, joilla ei omaa saunaa.
• Elosaunat perheille ma 7.8.
ja ma 14.8. klo 16–19.
• Juhannus- ja elosaunaan voi
ottaa mukaan omat makkarat tai muuta evästä. Kahvija mehutarjoilu. Lisätiedot ja
kyytitiedustelut Sirkka Nylund, p. 050 434 8320.
• Pappilantie 100

NAISET kipuavat takaisin lauteille kunkin käytyä järvessä.
Kun porukalla saunoo kesät ja
talvet, tulee tutuiksi. Lauteilla
on jaettu niin uutiset läheisten kuolemasta kuin sukulaislasten syntymästä. Vaikka porukka tuntee toisensa, uudetkin pääsevät mukaan helposti.
– Parasta ovat lämmin sauna, tuli, puun tuoksu, nämä
ihmiset ja tunnelma. Kesällä
katselemme laiturilla, kun aurinko laskee. Täällä ilta on aina niin ihana, pirkkalalainen
Anna-Maija Lahtinen kertoo.
KERRAN kuukaudessa naisten saunaan kuuluvat seurakunnan työntekijän tai vapaaehtoisen pitämä hartaushetki sekä tarjoilua. Pikku hiljaa naiset siirtyvät takkatuvan
puolelle. Märät hiukset, villapaidat ja villasukat kuuluvat
tunnelmaan. Joskus saunan
jälkeen on laitettu pöytä koreaksi myös nyyttärihengessä.
Hartaushetken ja iltapalan
jälkeen juttu jatkuu vielä pihalla. Ei malttaisi millään lähteä, mutta ensi viikolla palataan taas.

Pappilan taideilta jo viisivuotias
Pappilassa viitenä vuotena järjestettyjen, taiteen eri aloihin
keskittyvien taideiltojen idean keksi seurakunnan vapaaehtoisena toimiva Anita Ranta.
– Kappalainen Arto Köykkä kirjoitti Pirkkalaisessa, että Pappila olisi sopiva paikka
taidetapahtumien järjestämiselle. Sain idean häneltä ollessani aikuistyön ohjausryhmän
puheenjohtajana.
Illoissa on ollut esiintymässä teologeja, tutkijoita, muusikkoja, runoilijoita, kirjailijoita ja kuvataiteilijoita. Viime
vuoden toukokuussa väreistä
puhunut Vesilahden kirkkoherra Harri Henttinen keräsi tuvan täyteen.
– Hengellisiä asioita ja ihmisenä olemista voi lähestyä
puhuttelevasti taiteen, kuten
sanan, kuvan ja sävelien kautta. Iltoihin on liittynyt koh-

taamisia kahvikupin äärellä,
jakamista ja naurua, seurakuntapastori Tuula Mannermaa sanoo.
Noin kerran kuussa sunnuntaisin väentuvassa järjestettävän illan lisäksi tehdään
vuosittain retki vaihtuvaan
kohteeseen.

31.8. taideretki Mänttään,
17.9. Pirkkalaisen messun lauluja, Pirkko Leponiemi-Pirhonen, 15.10. Sukututkimus ja
suvun salaisuudet, Jukka Jormanainen ja 26.11. Hildegard
Bingeniläisen elämä, Raija Leena Särkilahti. Lisätiedot pirkkalanseurakunta.fi

Kappalainen Arto Köykkä piti toukokuun taideillan Pentti Saarikosken
tuotannosta.
Kuva: Anita Ranta
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KIRKKOPOSTI
Järjestä perhejuhlat
seurakunnan tiloissa
PIRKKALAN seurakunta tarjoaa vuokrattavaksi tilojaan perhejuhlia varten. Tiloissa voi
järjestää esimerkiksi hää-, kaste-, syntymäpäivä-, rippi- tai
valmistujaisjuhlan, hautajaisten muistotilaisuuden tai esimerkiksi kokouksen. Eri tilat
soveltuvat eri tilaisuuksien pitopaikoiksi.

tavaa on, että väentuvassa on
herkän lattiamateriaalin vuoksi korollisten kenkien käyttö
kielletty. Pappilantie 65.

Kirkkosalissa on istumapaikkoja 300 hengelle. Kirkossa ja
kerhotalossa on eri kokoisia
tiloja, joissa voi järjestää monenlaisia perhejuhlia. Seurakuntasalissa on istumapaikkoja 130 hengelle. Käytössä on
suurtalouskeittiö, jonka käyttöön vaaditaan hygieniapassi.
Perkiöntie 40.

Pirkkalan Vanha kirkko

Aittakappelissa on istumapaikat noin 30 hengelle. Kappelissa voi järjestää kaste- tai vihkitilaisuuden. Pappilantie 65.

Pihlajaniemen sauna
ja leiripaikka

Saunarakennuksessa on puulämmitteinen sauna ja tupa.
Tuvassa on jääkaappi, mikro,
vedenkeitin, kaksi keittolevyä
ja takka. Astiastoa ei ole. Saunassa ja tuvassa on tilaa 20–25
hengelle. Pihapiirissä on lentopallokenttä, keinu ja grillipaikka. Pappilantie 100.

Kummassakin rakennuksessa on ruokailutilat ja kahvi- ja
ruokailuastiasto 40 hengelle.
Tiloissa ei ole mahdollista valmistaa ruokaa, mutta valmiin
ruuan voi tarjoilla. Huomioi-

Kaatuneitten muistopäivän
kirkkohetki
ja seppeleiden lasku

Tule viettämään kevätpäivää Pappilaan!

HELATORSTAIN
ULKOILMAJUMALANPALVELUS
Kirkkokahvit väentuvassa.
Nokipannukahvit ja vaahtokarkit
kodassa.
Martti Luther -askartelua.

Luomakunnan sunnuntain
perhekirkko ja
varhaiskasvatuksen
kevätjuhla

Tule viettämään kesäinen
iltahetki etsien oman elämän
unelmia. Ajatuksiin johdattelee
vs. aikuistyönohjaaja Tiina Mäkinen. Alustuksen jälkeen toiminnallinen työskentely, joka parhaimmillaan auttaa toteuttamaan
unelmia ja luomaan tulevaisuutta. Ota mukaan hyvät sakset ja
aikakauslehtiä.

Tilavaraukset
seurakuntatoimistosta
• Avoinna ma–pe klo 9–12
ja 13–15, puh. 03 3427 300.
pirkkala.seurakunta@evl.fi
• Seurakuntatoimisto palvelee toukokuun ajan Pirkkalan kirkossa osoitteessa
Perkiöntie 40, tämän jälkeen Suupantie 10.
• Kirkolliseen toimitukseen varatusta kirkkosalista tai aittakappelista ei peritä vuokraa.
• Tilojen esittely: pirkkalanseurakunta.fi/kirkot-jatilat
• Hinnasto: pirkkalanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/
tilavaraukset

Veskan Kapsäkissä
8.6. klo 18-19.30

Häitten kesäyö 18.8.2017
Vanhassa kirkossa

Retket, leiripäivät
Eläkeläisten leiripäivät Pappilassa
to 8.6. ja ti 15.8. klo 10–15
Ohjelmassa ruokailu, kahvit, ohjelmaa ja yhdessäoloa.
Ilmoittaudu p. 050 380 7961.
Isovanhempien ja
lastenlasten leiripäivä
ma 19.6. klo 9–15
Pappilassa. Puuhaamme yhdessä monenlaista ulkona ja
sisällä. Lounas ja välipalat 10
€ aikuiset/lapset 5 €. Mukana
Maritta Partanen ja Sirkka Nylund. Ilmoittaudu: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Virkistyspäivä omaishoitajille perjantaina 2.6. klo
10–14 Pappilassa. Tervetuloa mukaan kaikki, jotka
koette toimivanne läheisenne omaishoitajina joko
yhdessä tai yksin. Päivän toteuttavat Tampereen Seudun omaishoitajat ry, omaishoitajayhdistys Pioni sekä
seurakunnan diakoniatyö. Ohjelman lomassa lounas
ja päiväkahvit. Ilmoittautumiset Sirkka Nylund p. 050
4348320.
Birgitan vaellus la 26.8., koko päivän retki. Lähtö Vanhalta kirkolta
klo 9. Ilmoittaudu mukaan kävelytai soutuporukkaan nettisivuillamme. Tiedustelut Tuula Mannermaa
p. 050 430 7675.
Äidit ja pojat -leiripäivä Pappilassa la 2.9.

Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

pirkkalanseurakunta.fi

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

Kesämaanantait
Pappilassa
5.6., 12.6. ja 19.6.

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

Sirpakassa on pöytäpaikat ja
astiasto 20 hengelle. Tilaa
vuokrataan kokous- ja juhlakäyttöön ilta-aikoina ja viikonloppuisin. Koulutie 1.

Pappilan päärakennus
ja väentupa

Arto Köykkä, Tuula Mannermaa,
Taru Lossi ja Liisa Aaltola.

Kesän unelmailta

Lähetystyön myymäläkahvila Sirpakka

Seurakuntatalossa on tilat ja
astiasto 130 hengelle. Suurtalouskeittiön käyttöön vaaditaan hygieniapassi. Kouluportinkuja 1.

Talvileirin konfirmaatiomessu

su 28.5. klo 16 Pirkkalan kirkossa

Kirkossa voi järjestää kaste-,
vihki- tai hautaansiunaamistilaisuuden. Istumapaikkoja
on 150 hengelle. Anian rantatie 226.

Kirkkoveräjän
seurakuntatalo

Vanhassa kirkossa su 21.5. klo 14

Pappilan pihapiirissä to 25.5. klo 12,
sateen sattuessa Vanhassa kirkossa.

Pappilan aittakappeli

Pirkkalan kirkko

Pirkkalan kirkossa su 21.5. klo 10

Äidit ja tyttäret -leiripäivä Pappilassa la 16.9.

Klo 18 tanssitaan Gospel-lattareita alaparkkipaikalla
(vesipullo mukaan). Vaihtoehtoisesti voi pelata myös
frisbeegolfia ym.
Klo 19 nokipannukahvia, makkaranpaistoa ja iltahartaus laavulla tai kodalla. Sateen sattuessa olemme
Pappilan väentuvassa. Lisätiedot: vs. aikuistyönohjaaja Tiina Mäkinen p. 040 804 8977.

Juhannusjuhlat

Pappilassa pe 23.6. 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).

Kesän musiikkitarjonta
Suvilinnun laulut
-yhteislaulutilaisuus
su 4.6. klo 18
Pirkkalan kirkon pihamaalla.
Sateen sattuessa sisällä.
Kitarakonsertti:
Thibaut Garcia (FRA), kitara.
Tampere Guitar Festival.
Ti 6.6. klo 19
Pirkkalan Vanha kirkko.
Ohjelma 20 € ovelta.
Konsertti keskiajan hengessä. Pirkkalan muinaismarkkinoiden kirkkokonsertti. Su 16.7. klo 15
Vanha kirkko. Julia Ilomäki, huilu ja Tampereen
musiikkiakatemian muusikot. Vapaa pääsy.
Hiljaisuus puhuu su 23.7. klo 19 Pirkkalan kirkko.
Jouni Somero, piano. Tuula Järvisen runoja lausuu
Raija Kilpeläinen-Somero. Ohjelma 5 €.
Barokkikonsertti. Su 20.8. klo 19 Pirkkalan
kirkko. Kari Nikkanen, oboe. Katri Nikkanen, viulu.
Liisa Aaltola, cembalo. Ohjelma 5 €.
Pihlisrock – Pirkkalan livemusiikkia
Su 27.8. klo 17–22 Pihlajaniemessä.
Katso tarkemmin seuris.net, illan
ohjelma ja esiintyjät julkaistaan
lähempänä tapahtumaa.

