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Pirkkalalainen Antto Kaihlanen on oppinut
Sisupartiossa luontoa rakastavan tärkeitä
taitoja, kuten rinkan oikeaa pakkaamista
ja puukon käyttöä. Yhteisvastuukeräys
2016 tukee kotimaassa partiotoimintaa.

Kuva: Hannu Jukola

• Pirkkalan rippikoulutilastot huippuluokkaa
• Virkisty Pappilan alueella
• Konserttisarja 95-vuotiaalle
• Vauvan kanssa kerhoon

Suuri joukko pirkkalalaisia nuoria ja nuoria aikuisia
kokoontuu nuorteniltaan kaksi kertaa viikossa.
Seuriksen eli Pirkkalan nuoren seurakunnan
toimintaan on jokainen tervetullut.

Kirkkoposti uudistui toukokuussa. Silloin otettiin käyttiin uusi logo ja vihreä väri.
Verkkosivujen julkaisujärjestelmä vaihtui syyskussa.

P

irkkalan seurakunnan Kirkkoposti-liite ilmestyi perinteiseen tapaan kuusi kertaa
vuoden aikana Pirkkalaisen välissä.

Pirkkalaisen painosmäärä on noin 14 600. Lehteä jaetaan ilmaiseksi Pirkkalan, Härmälän, Rantaperkiön, Rautaharkon, Vihilahden sekä Hatanpään alueen talouksiin
Tampereella. Muutaman kerran vuodessa lehdellä oli tuplajakelunumerot, mikä tarkoitti noin 30 600 levikkiä.
Kirkkopostin sivuilta löytyi kirkkoherran pääkirjoitus, ajankohtaisia uutisia ja mainoksia tulevista tapahtumista.
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Nuorten asialla Suomessa
ja Ugandassa

K I R K K OHER R A N K Y N Ä S T Ä

YHTEISVASTUUKERÄYS
2016 torjuu nuorten syrjäytymistä. Suomessa keräysvarat osoitetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänhallintataitojen kehittämiseen muun muassa ohjaamalla nuoria partioharrastuksen pariin. Suomessa nuoria
ohjataan partioharrastuksen
pariin. Ugandassa tuetaan
nuorten ammattikoulutusta
ja toimeentuloa.
Länsi-Ugandaan, Rwamwanjan pakolaisleirille, on
rakenteilla ammattikoulu,
johon valitaan opiskelijoiksi
heikoimmassa asemassa olevia
pakolais- ja ugandalaisnuoria.
Koulussa voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan
yhteen tulevien työnantajien kanssa.
− Keräyksellä voidaan auttaa kehitysmaahan tulleita pakolaisia. Ugandaan tulee naapurimaasta Kongosta hyvin
traumatisoituneita sotapakolaisia, joista moni kokee,
että hänen elämällään ei ole

Jukka Jormanainen
Vs. kirkkoherra
jukka.jormanainen@evl.fi

Teko hyvän puolesta

M

aailma on muuttunut. Yhteisvastuukeräys käynnistyy tilanteessa, jossa joudumme uudella tavalla arvioimaan auttamista
ja lähimmäisyyttä.
Julkisessa keskustelussa mietitään toisaalta turvapaikanhakijoiden kotoutumista, toisaalta heidän ja paikallisten välille syntyvää kitkaa. On todettu, että isännän
lisäksi myös vieraan tulee kunnioittaa suomalaisen yhteiskunnan arvoja.
Eurooppa ei voi vastata kaikkien parempaa elämää
etsivien toiveisiin. Jos haluamme auttaa, on keskityttävä aidosti turvaa tarvitseviin.
YK:n rauhanvälitysverkoston johtaja Antti Pentikäinen lausui hiljattain Ylen Kultakuume-ohjelmassa kovan väitteen. Pakolaisten vaelluksessa ei ole kyse vain hätään joutuneiden ihmisten paosta. Kodeistaan kohti Eurooppaa työnnettyjä ihmisiä käytetään aseena. On valtioita, jotka haluavat horjuttaa Euroopan vakautta pakolaisten avulla. Ne pyrkivät siihen, että Eurooppaan saapuisi mahdollisimman paljon pakolaisia.
Kasvava pakolaisten määrä haastaa eurooppalaisten
keskeiset arvot – ihmisarvon kunnioituksen ja kaikkien
hädässä olevien auttamisen. Meille on heitetty iso haaste.
Kun tuleva pelottaa, silloin on parasta äänestää hyvän
puolesta. Tehdä sellaista, mistä lähimmäinen sekä lähellä että kaukana ilahtuu. Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen autat esimerkiksi ugandalaisia pakolaisnuoria
lähellä kotimaataan.

PERUSKORJAUS osoittautui oletettua tarpeellisemmaksi.
− Kyseessä oli aikaisemmissa remonteissa tehtyjen rakenneratkaisujen ja
-virheiden aiheuttamien
kosteusvaurioiden korja-

us. Työn edetessä paljastui lisää rakennusvirheitä, joten rakentaminen
oli paikoitellen haastavaa. Hengittävän, terveen
ja kestävän rakennuksen
saamiseksi tehtiin runsaasti työtä. Taloon tehtiin myös tarkkoja kosteus- ja sisäilmamittauksia, talouspäällikkö Pekka Elomaa kertoo.
Monista lisä- ja muutostöistä huolimatta kustannuksissa alitettiin reilusti kirkkovaltuuston hyväksymä 600 000 euron
määräraha.
Kirkkoveräjän vanhin osa on rakennettu
1960-luvulla. Aikaisempi mittava peruskorjaus ja
laajennus tehtiin vuonna
2004.
PIRKKALAN seurakunnan
rakennuskohteita vuonna 2016 ovat muun muassa Pappilan rantasauna
ja kirkkovenesuoja laitureineen sekä Lotjan lisämajoitusrakennus. Näiden lisäksi tehdään pienempiä muutos- ja uudistustöitä eri kiinteistöissä. Investointeihin ja
vuosikorjauksiin varatun
budjetin suuruus on noin
1 270 000 euroa.

Yhteisvastuu
n Yhteisvastuukeräys
n Vuosittain 35 000 talkoo-

laista. Osallistua voi myös
vapaaehtoistyöntekijänä:
yhteisvastuu.fi/fi/osallistu.

merkitystä. Keräyksen tuella
voimme auttaa nuoria pääsemään koulutukseen, Pirkkalan seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö, seurakuntapastori Laura
Tuhkanen-Jukkola sanoo.
SUOMALAISEN Yhteisvastuukeräyksen historia ulottuu vuoteen 1949. Sodan jälkeen monen lapsiperheen tilanne oli huono ja työttömyys
vaikeutti toimeentuloa. Silloisessa Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitossa huomattiin perheiden hätä ja ehdotettiin suurkeräystä. Keräys
käynnistyi vuonna 1950 kaikissa seurakunnissa ja tuotti
60 miljoonaa silloista markkaa, tuplasti yli tavoitteen.
Vuonna 1963 apua laajennettiin ulkomaille.

n Oman lahjoituksensa voi

antaa keräyslippaaseen,
osallistua tapahtumiin tai
lahjoittaa verkossa osoitteessa http://yhteisvastuu.
fi/fi/lahjoita.
Lahjoittaa voi myös keräyssivulla https://jelpi.fi/kerayssivut/yhteisvastuu-2016.
Pirkkalassa kerääjäksi voi
ilmoittautua lähiaikoina avautuvalla lomakkeella osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi/
pirkkala.
n

n Keräyksen suojelijana toi-

mii tasavallan presidentti.

n Pirkkalan seurakunnan

Talvitapahtuma Yhteisvastuun hyväksi uudella kirkolla
31.1. klo 10−14.
LÄHDE: yhteisvastuu.fi

Kapsäkki kutsuu mukaan

Remontti yllätti
laajuudellaan
KIRKKOVERÄJÄN seurakuntatalon remontti on
valmistunut, ja tilat ovat
jälleen normaalissa käytössä.
Lokakuussa alkaneessa
peruskorjauksessa uusittiin alakerran lattiat perustuksineen sekä seinien eristykset sisä- ja ulkopuolelta. Koko rakennuksen sadevesiohjaus ja salaojat sekä osa ilmastointia
uusittiin.
Remontoinnin yhteydessä seurakuntataloon
saatiin uusi pelihuone
nuorten digikasvatusprojektia varten.
Remontissa otettiin
muutenkin käyttäjät huomioon: nuoret pääsivät
yhdessä arkkitehtien kanssa suunnittelemaan nuorisotilojen, kerhohuoneiden, keittiön ja sosiaalitilojen uusia pintamateriaaleja sekä värimaailmaa
ja valaistus- ja kalusteratkaisuja.
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Sisupartiotoiminnan tunnuksena on sisukkuutta kuvaava sammakko.
Sammakon ympärillä on vahva jalassolmu, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat.

Sisaruspiiri kokoaa Pirkkalan
Pirkkalan sisupartiolaiset
sisupartiolaiset lähekkäin
lähekkäin jokaisen
jokaisen tapaamisen
tapaamisenlopuksi.
lopuksi.Hannu
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Sisupartiolaiset kannustavat kaveria
Teksti Hanna Parviainen

PIRKKALALAINEN Antto Kaihlanen, 15, on tyytyväinen. Hän
on äskettäin voittanut suuren
pelkonsa ja oppinut hyvin merkittävän taidon: nuotion sytyttämisen. Ei ole mikään pikkujuttu oppia sytyttämään tulitikku turvallisesti ja saada samalla suuri nuotio palamaan.
Ja siinä voi sitten paistaakin jotain hyvää!
− Minä niin tykkään liikkua
metsässä. Tykkäisin sahata metsurina puita. Siihen kun vielä saisi paistaa päälle nuotiossa makkarat, niin se vasta olisi
jotakin, Nuolialan koulua käyvä Antto nauraa.
Vaikka metsurinuraan on
vielä hetki aikaa, voi Antto kuitenkin nyt jo liikkua metsässä

ja nauttia nuotiomakkarasta.
Osaltaan tämän, sekä sen nuotion sytyttämisen oppimisen,
on mahdollistanut partio, erityisesti Sisupartioryhmä Käet.
Partioharrastus sopiikin ulkoilmaihmiseksi tunnustautuvalle tämän kevään rippikoululaiselle enemmän kuin hyvin.
− Anton elämänasenne opettaa meille muille, että ei kannata pelätä säätä. Kun varustautuu hyvin ja on oikea asenne,
saa luonnosta paljon. Partiossa
oppii taitavien ohjaajien kanssa upeita luontoon liittyviä taitoja kuten käyttämään kirvestä ja puukkoa, äiti Päivi Siltakorpi kiittää.
MARRASKUUN 17. päivänä
2013, Einon päivänä, puhkesi myrsky. Vaasan seudulla kovimpana riehunut myrsky on

yksi 2000-luvun rajuimmista myrskyistä, mutta se ei Pihlajaniemeen leiriytyneitä sisupartiolaisia pelottanut. Ei vaikka yö teltassa oli ensimmäinen
laatuaan.
− Minä en herännyt yöllä
ollenkaan! Aamulla näin, että puista oli pudonnut oksia.
Oli hienoa olla leirillä, kun oli
myrsky, Antto sanoo silmät
loistaen ja kertoo lisää myrskyistä, puista ja partiosta, niistä kolmesta kaikista kiinnostavimmasta asiasta.
Kun puhutaan partiosta, hymyilee Antto paljon. Pirkkalasta, Kangasalta ja Ylöjärveltä tulevista 15 sisupartiolaisesta on ryhmäytynyt läheinen ja
tiivis joukko. Joka toinen tiistai
Kirkkoveräjän seurakuntatalolla kokoontuvien 15−70-vuotiaiden partiolaisten huumori ja

kiinnostuksenkohteet kohtaavat upeasti.
− Meillä on ryhmässä äärettömän hieno me-henki. Kaikki
pitävät huolta toisistaan ja ovat
kiinnostuneita siitä, mitä teemme partiossa, lapsesta asti partiossa mukana ollut Sisuryhmän
ohjaaja Martti Arola iloitsee.
KUULO-, näkö-, liikunta- ja
kehitysvammaisille tarkoitettu partiotoiminta käynnistyi
Suomessa vuosina 1928−1929.
Toiminnan ideana on tarjota
mahdollisuus osallistua partiotoimintaan omien kykyjen
mukaan.
Keväästä 2013 toiminut
Pirkkalan Sisupartio on osa
Pirkkalan Pirkkojen ja Pirkkalan Sotkapoikien toimintaa.
Tavoitteena on lisätä lippukuntien tietämystä Sisupartiosta se-

kä saada ryhmien välille lisää
yhteistyötä.
− On hienoa nähdä ilo ja
loiste kasvoilla, kun partiolainen tai hänen kaverinsa
oppii uuden taidon. Partiossa opimme uskomaan itseemme, kokeilemaan itse ja oppimaan erehdysten
kautta.
VIIME kevään partiokausi
huipentui merkittävään tapaamiseen.
− Kysyimme partiolaisilta, mitä he haluaisivat tehdä. Mikko vastasi, että mennään tapaamaan Saulia. Selvitimme asiaa, ja niin vain
pääsimme tapaamaan presidenttiä, Arola kertoo.
Presidentti Niinistö otti
ryhmän lämpimästi vastaan.
Kokemus oli hieno, vaikka

partiolaisia vähän harmittikin, että Jenni Haukio ja
Lennu-koira jäivät heidän
vierailustaan paitsi.
Antto sai tilaisuuden esittää presidentille kysymyksen.
− Kysyin häneltä, onko
myrsky kaatanut puita Tamminiemessä. Ei ollut, mutta
puut olivat taipuneet, Antto virnistää.
Se oli tärkeä tieto. Ja se, että vaikka jännitti, uskalsi kysyä ja voittaa itsensä.
Sellainen on partiolainen.
Yhteisvastuukeräys 2016
tukee kotimaassa nuorten
partioharrastusta. Pirkkalassa varoja osoitetaan myös
sisupartiotoiminnan kehittämiseen.

Partio Pirkkalassa
Perustettu vuonna 1955.
Kaksi lippukuntaa: poikien Pirkkalan Sotkapojat
ry ja tyttöjen Pirkkalan Pirkot ry.
n Yhteensä noin 300 partiolaista.
n Lippukunnissa on partiolaisia Sudenpennuissa,
Seikkailijoissa, Tarpojissa,
Samoajissa ja Vaeltajissa.
n Vuoden 2016 päätapahtumia talvileiri Loimu ja
heinäkuussa järjestettävä
suurleiri Roihu.
n Sisupartiolaisia on koko
maassa noin 400−500 yli
sadassa lippukunnassa.
n
n

OKKO Rintala, 1, katselee
uteliaana leluja ja lapsia Kapsäkin avoimessa perhekerhossa.
− Asumme tässä lähellä, joten tänne oli helppo tulla rattailla, tiedon Kapsäkistä seurakunnan verkkosivuilta löytänyt äiti Anri Keskikangas
kiittelee.
Okon kaverina perhekerhossa leikkii tällä kertaa neljä muuta lasta. Kauppakeskus Veskaan elokuussa avatun
Kapsäkin toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin.
Kapsäkistä löytyy tekemistä kaikenikäisille. Lasten kanssa voi viettää aikaa perhekerhon lisäksi Perhekahvila Kukkarossa. Lauantaisin lapset voi
tuoda Pyhisparkkiin ja käydä sillä aikaa vaikka ostoksilla. Huilipaikassa voi vaikka
levähtää hetken ostosten lomassa.
AVOIMESSA perhekerhossa on joka kerta ohjattua toimintaa, kun taas perhekahvila Kukkaro painottuu yhdessäoloon ja leikkiin. Syksyllä
Kukkarossa kävi myös muutamia vierailijoita, jotka kertoivat esimerkiksi sisustamisesta, kukka-asetelmista ja lasten polkupyöristä. Kahvilassa pidettiin myös askarteluja muskarihetkiä.
− Kahvilaan ovat tervetulleita kaikki lasten kanssa päivää viettävät aikuiset. Aikuiset voivat juoda rauhassa kupin kahvia ja lapset tulla leikkiensä lomassa ottamaan mehua, ryhmänohjaaja Pirjo Tuominiemi sanoo.
− Yritämme löytää kevääl-

Okko Rintala nautti leluista ja tunnelmasta tammikuun loppupuolella
maanantain avoimessa perhekerhossa.

le vierailijoita, jotka käsittelisivät lapsiperhettä koskettavia aiheita, kuten vaikka uhmaikää, kodin kaaoksen hallintaa tai kenkien valintaa,
lastenohjaaja Laura Furu paljastaa.
Huilipaikassa kohtaavat
kaikenikäiset kävijät.
– Huilipaikkaan voi tulla
tutustumaan muihin, istahtaa hetkeksi kauppa-asioiden
lomassa tai vaikka tulla syöttämään lasta ja vaihtamaan
vaippaa, diakoni Sirkka Nylund sanoo.
IHMISTEN keskellä oleva tila
on mahdollistanut uusia toimintatapoja.
− Kauppakeskuksessa olevaan toimintaan on matalampi kynnys tulla mukaan, tänne on hyvät kulkuyhteydet ja
paljon parkkipaikkoja, Tuominiemi iloitsee.
Kävijät ovat kehuneet erityisesti Kapsäkin kodikkuutta. Pehmeät sohvat, matot, le-

lulaatikot ja pöytäryhmät kutsuvat asettumaan kuin ystävän olohuoneeseen. Liikuteltavat sisustusratkaisut sekä aikuisten koon huonekalut
mahdollistavat tilan monipuolisen käytön.
Avoimet ryhmät
n Avoin perhekerho ma klo
9.30−11.15. Leikkiä, yhteistä
ohjelmaa ja kahvittelua.
n Perhekahvila Kukkaro to klo
13−15. Leikkiä ja kahvittelua,
silloin tällöin vierailija.
n Huilipaikka ke klo 14−16.
Vierailijoita, jumppaa, kahvittelua ja kädentaitoja.
n Pyhisparkki la klo 10−13 yli
3-vuotiaille lapsille. Pelejä,
leikkejä ja pyhäkoulutuokio.
Mehu- ja keksitarjoilu.
n Maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista. Mehu-, kahvi- ja teetarjoilu, osassa myös
pikkupurtavaa. Omat eväät voi
ottaa mukaan. Tilassa on mikro, wc ja vauvan hoitopöytä.
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(Pappilantie 65)

Su 31.1. klo 16–18 väentuvassa
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Kiitos tuestanne.

Yhteisvastuukeräyksen
2
2
tuoton jakautuminen 2016
2

Tapahtuman eri
toimintoihin
myydään tapahtumapassia
klo 9.30–10
sekä klo 11 ->
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

Muistelujen hetki klo 12,
mukana Jukka Jormanainen ja Juhani Husa.

Päiväkerholaiset Maisa Pitkänen (vas.), Mikke Raudanpää, Netta Raudanpää, Oskari Matikainen, Silja-Katriina Katajisto ja Benjamin
Andersen pohtivat enkelin ilmestymistä Jeesuksen haudalle.

Perhekahvila Kukkaro torstaisin klo 13–15.
Kavereita ja kahvittelua.
Pyhisparkki lauantaisin klo 10–13.
Mukaavaa yhdessäoloa
lapsille muiden kanssa. Voit ottaa omat eväät mu3
3
kaan sekä
sisätossut. Pyhisparkki tarjoaa hyvän mahdollisuuden vanhemmille hengähtää hetken omassa rauhassa.
Kapsäkki, Kauppakeskus Veskassa 2. krs

Hiljenny hetkeksi

Nyt
lauletaan!

5.3.2016
klo 11
klo 13

Kauppakeskus
Veskassa 2. krs
Tervetuloa laulamaan!
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Pirkkalan kirkossa

TUHKAKESKIVIIKON
ILTAKIRKKO
ke 10.2. klo 19
Sururyhmä omaisensa tai
läheisensä menettäneille
alkaa Pirkkalan kirkon kerhotalossa ke 9.3. ja
Sisältää neljä kokoontumiskertaa. Mukana
pastori Laura Tuhkanen-Jukkola ja
diakoniatyöntekijä Sirkka Nylund.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 050 434 8320.

Joko olet käynyt uusilla sivulla?
Vapaa
pääsy.

APURIT AUTTAVAT!

Otamme vastaan pieniä
naapuriapuhommia ma–pe klo 9–13,
soita 050 452 9110.
Emme ota työstä palkkaa.

Häitten kevätyö
ke 1.6.2016 Vanhassa kirkossa.

Kirkkohäät pienimuotoisesti vähällä vaivalla.
Varaa oma vihkiaikasi srk-toimistosta 03 342 7300.

Auta ja lahjoita Yhteisvastuukeräykseen

Toimittajat: Hanna Parviainen ja Mari Lilja
www.pirkkalanseurakunta.fi

Maaliskuu 2016

Kiitollisin mielin
tarjoamme asiakkaillemme
kakkukahvit 10–17.

Huilipaikka keskiviikkoisin klo 14–16. Mahdollisuus virkistyä toisten seurasta, vaihtelevasta tekemisestä, ja kahvi/teetarjoilusta.

Leena Lampaan lastenkonsertti

Pirkkalan Sisupartio Käet.

n

Tapahtuman eri toimintoihin
myydään tapahtumapassia
klo 9.30-10 sekä klo 11 ->
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

Avoin perhekerho maanantaisin klo 9.30–11.15.
Yhdessäoloa, leikkiä, pieni hartaushetki, yhteistä ohjelmaa ja kahvittelua.

Torstaiaamun hartaushetki
Pirkkalan kirkossa
4.2. klo 7.45
Rukoushetki
Pappilan väentuvassa
pe 5.2. klo 20.
Lauluja, rukousta, hiljaisuutta
ja iltatee.

Suomalaiset lahjoittivat vuonna 2015 Yhteisvastuukeräykselle 3 604 388,87 euroa. Varoilla kehitettiin
vapaaehtoistoimintaa sekä autettiin lapsia kouluun
Haitissa.
Pirkkalan seurakuntaan jäävällä osuudella hankittiin
kipupumppu terveyskuksen sairaalan ja kotisaattohoidon käyttöön.
Kiitos avustasi!
Olethan mukana auttamassa tänäkin vuonna.

n

Sirpakka 15 vuotta
ti 2.2.2016

Minna Canth su 31.1. klo 16–18
Aiheena “Minna Canthin teoksia näyt,PLPOBJTWBMUBJTUBLPUJUZÚQBMWFMVB
tämöllä”. Kertomassa teatteritaiteen
TJJWPVLTFTUBTBJSBBOIPJUPPO
näkökulmasta Heini Tola.

akelu Pirkkala, Härmälä, Hatanpää
ä, Hatanpää

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti www.pirkkalanseurakunta.fi

Perhemessu klo 10, toimintapisteet klo 11–14

* soppalounas (5/2€)
* kahvia, pullaa, mehua,
nuotiomakkaraa
* sisällä kasvomaalausta,
Maukasta
ja laadukasta
kotiruokaa arkeen ja juhlaan!
Maukasta ja laadukasta
kotiruokaa
arkeen ja juhlaan!
ukastawww.tiinankotiruoka.fi
ja laadukasta kotiruokaa
arkeen ja •juhlaan!
ongintaa, onnenpyörä,
www.tiinankotiruoka.fi
www.cateriina.fi
• •Tekijänkuja
• www.cateriina.fi • Tekijänkuja
2, 33960 Pirkkala
050 464 22432, 33960 Pirkkala • 050 464 2243
otiruoka.fi • www.cateriina.fi • Tekijänkuja 2, 33960 Pirkkala • 050 464 2243
arpajaiset, taidenäyttely
* Yhteisvastuun infopiste
* ulkona poniratsastusta,
vauhdikasta ajelua

PIRKKALAN
SÄHKÖLIIKE KY

KIRKKOPOSTI
Kuva: Hannu Jukola
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Mitä lahjoituksella saadaan?
essan 20 € Trangia-ruokaa päiväksi koko vartiolle
suom
aaa 40 € Osallistuminen viikonloppuleirille
imint
o
t
o
i
a
part
dass 20 € Lämmin koululounas yhdelle opiskelijalle
ugan
kuukaudeksi
Lahjoita:
Saaja: Yhteisvastuukeräys
NORDEA FI16 2089 1800 0067 75
Kiitos
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28 Viite: 302494
lahjoituksestasi!

• Ruuan ympäristövaikutukset
kynttiläillallisen puheenaiheena.
• Mahdoton on mahdollista.
• Pääsiäinen kokoaa yhteisen pöydän ääreen.
• Yhteisvastuu-videolla puhuvat lapset.
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KIRKKOPOSTI

Yhteisvastuu-videon partiolaiset:
Kiusaaminen syrjäyttää

KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

Jukka Jormanainen
Vs. kirkkoherra
jukka.jormanainen@evl.fi

Mahdoton on mahdollista

P

ääsiäistä edeltävä hiljainen viikko kuvaa elämän
tummaa puolta. Jeesuksen kärsimystieltä löytyy
kaikki se, mitä ei toivo itselle tai läheisilleen: ihmisten halveksivat ja vihaiset katseet, ilkeät ja purevat sanat, yksin jääminen ja pelko. Jeesuksen painajainen saa pahimman mahdollisen päätöksen.
Kärsimyksen ja pahuuden näkeminen on sinänsä helppoa. Usein riittää, että avaa silmänsä ja katsoo ympärilleen. Kärsimyksen ja pahuuden voima ei kuitenkaan ole
kristillisen pääsiäisen viesti.
Elämme aikaa, jolloin on vaikea luottaa parempaan tulevaisuuteen. Kasvattaja miettii huonojen uutisten vyörytyksessä, miten antaa lapselle toivoa ja luottamusta?
Miten auttaa häntä ilon ja elämänrohkeuden lähteille?
Rairuoho itää kostutetun talouspaperin päällä. Mutta
vieläkin syvemmin ihme avautuu, kun kätkee siemenet
mullan alle. Katse odottaa hetkeä, jolloin ensimmäiset
versot puskevat esiin. Lopulta vihreys peittää tumman
ja kuolleelta näyttäneen mullan. Se, mikä näyttää mahdottomalta, on muuttunut mahdolliseksi.
Jos ihmisen kyky tuottaa kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa olisi hyvyyttä suurempi voima, emme olisi enää
näitä kyselemässä. Nyt pääsiäisen vihreä rairuoho kertoo
meille samaa sanomaa kuin ortodoksinen pääsiäistropari:
”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi”.

Seder tuo
pääsiäisen lähelle

Juutalaisten pääsiäisateria on vaikuttava elämys.
Kuva Raija Järvinen

− RAUHALLINEN ja koskettava tunnelma, jollaista harvoin kokee. Ilta on
hengellinen elämysmatka,
joka osuu meissä johonkin merkittävään, kuvaa
kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen seurakuntien pääsiäisenviettoon
kotiutunutta seder-ateriaa.
Seder on juutalaisten
pääsiäiseen, pesahiin, liittyvä ateria, jota vietetään
juutalaisten Egyptin orjuudesta vapautumisen
muistoksi. Seder tarkoittaa järjestystä ja sääntöä:
ateria etenee noudattaen
tarkoin valittujen raamatunkohtien ja virsien järjestystä.

Juutalaisissa kodeissa isä
toimii aterian isäntänä ja
siirtää näin tietoa ja perintöä lapsilleen. Ateria tuo
uuden kokemuksen pääsiäisen historiasta, ehtoollisen asettamisesta ja Jeesuksen toimimisesta pääsiäisaterian isäntänä.
Aterialla maistellut ruuat, kuten yrtit, kuvaavat
koskettavalla tavalla juutalaisten orjuuden vaiheita.
Pirkkalan seurakunnan ja
Pirkkalan Marttayhdistyksen seder-ateria Pirkkalan kirkon seurakuntasalissa ti 22.3. klo 18.
Ota mukaasi hartiahuivi.
Liput ennakkoon seurakuntatoimistosta 15 euroa.

3

Seder-lautasen ruoka-aineet kuvaavat juutalaisten orjuutta,
kuten kyyneleitä ja orjuuden karvautta.

Pääsiäisateria
yhdistää
AIKAKAUSLEHDET täyttyvät
hyvissä ajoin pääsiäisen ruokaresepteistä. Lehdet valmistavat
lukijoita juhlaan muun muassa
näin: ”Kevään herkullisin ruokajuhla”, ”Pitkinä juhlapyhinä on aikaa ruuanvalmistukseen ja herkutteluun” ja ”Suurin ruokajuhlamme heti joulun jälkeen”.
Yhdistämme pääsiäiseen ajatuksen herkuttelusta, vapaaajasta ja keväästä. Pienet virpovat noidat, rairuoho, tiput
ja puput ovat näkyviä pääsiäisen symboleja. Nautimme yhdessä suklaamunista, mämmistä ja lampaasta.
Ilon ja valon juhlaa edeltävät
Kristuksen kärsimystien muistaminen ja seuraaminen, mutta pääpaino on kirkkovuoden
merkittävimmän juhla-ajan riemun tunteissa.
ATERIAAN ja ruokaan liittyvät
asiat ovat vahvasti läsnä pääsiäisen vietossa. 40 päivää kestäneen henkiseen tutkiskeluun ja
kasvuun liittyvän paaston ajan
jälkeen on aika juhlia Kristuksen ylösnousemusta.
Sanonnan mukaan lähimmäinen on ihminen, jonka
kanssa jaetaan yhteinen leipä.
Jeesus oli aterioimassa opetuslastensa kanssa perinteisellä juutalaisten pääsiäisaterialla, kun hän aterian lopuksi kertoi heille ruokailun jäävän viimeiseksi yhteiseksi ateriaksi.
Jeesus siunasi aterian ja antoi
samalla kristillisen ehtoollisen
esikuvan.
− Meidän viettämämme ehtoollinen ja pääsiäisateria ovat
jatkoa Jeesuksen kanssa vietetyille aterioille. Ehtoollisella
koetaan yhteyttä toisiin kristittyihin, meitä ennen eläneisiin kristittyihin ja Jumalaan,
vs. kirkkoherra Jukka Jormanainen sanoo.
Ehtoollisella Jumala ruokkii
meitä antaen ruumiin ja hengen ravintoa. Ehtoollisen jälkeen voimme palata takaisin
arkeemme uuden rohkeuden
kanssa.

PIRKKALALAISET viidesluokkalaiset Jenna Alanen, Mona
Hämäläinen, Stella Korpua ja
Aada Laiho tietävät, mitä on
kiusaaminen. Kaikilla heistä on joko läheltä seurattuja
tai omakohtaisia kokemuksia
kiusatuksi tulemisesta.
Jos kiusaaminen tuntuu
pahalta tai jatkuu kauan, voi
kiusattu alkaa ajatella mustia
ajatuksia.
− Jos joutuu olemaan yksin, voi ajatella, että minä en
kuulu tänne, olen turha tyyppi koko maailmassa. Ihmisen
täytyy saada tuntea itsensä tarpeelliseksi, Stella pohtii.
− Jos ihmisellä menee koko
ajan huonosti, voi hän alkaa
syrjäytyä ja lopettaa lopulta
koulun tai työn, Jenna jatkaa.
Parasta, mitä kiusattu voi
saada, on löytää lähelleen välittäviä ystäviä ja aikuisia, joiden avulla tilannetta voidaan
alkaa selvittää. Tyttöjen mukaan hyvä ystävä on reilu, luotettava ja kannustava. Ystävä
ei lähde kiusaajien mukaan.
Aina kiusaamisesta ei ole
helppoa puhua aikuisille.
− Välillä on vaikea uskaltaa kertoa. Mietin, onko minun huoleni tarpeeksi iso. Tuleeko vain lisää ongelmia, jos
kerron? Kiusaaja voi kääntää
kaveritkin minua vastaan. On
musertavaa, kun ei ole ketään,
joka välittäisi, tytöt kuvaavat.

Alkuseurakunnassa yhteiselle
aterialle kokoonnuttiin nyyttärihengessä. Myös he, joilla ei ollut antaa mitään, pääsivät osalliseksi. Yhteisiltä aterioilta vietiin ruokaa myös sairastuneille.
− Yhdessä syöminen yhdisti
silloin ja yhdistää tänäänkin.
Juhlapyhinä on aikaa kerääntyä
syömään yhdessä ja vaihtamaan
ajatuksia, Jormanainen iloitsee.
YHTEISEN ruokailuhetken
viettämisen merkitys on usein
suurempi kuin uskommekaan.
− Suomalaiset arvostavat yh-

ON SELVÄÄ, että kiusaajan
tulee muuttua, ei kiusatun.
− Jumala loi kaikki meidät
erilaisiksi. Kaikkien pitää olla
oma itsensä. On raskasta yrit-

tää olla sellainen, mitä ei oikeasti ole, Stella sanoo.
− Ihmistä ei saa arvostella
ulkonäön perusteella. Luonne on tärkeämpi, Aada muistuttaa.
Tytöt ovat yhtä mieltä siitä,
että toisten ulkonäköön ei saa
puuttua eikä ihmisiä luokitella arvojärjestyksiin.
NELIKKO uskoo, että kiusaaja haluaa saada huomiota itselleen. Kiusaajalle kiusaaminen on hauskanpitoa, eikä
hän välttämättä ymmärrä satuttavansa. Tyttöjen mukaan
taustalla on usein paha olo,
joka johtuu vaikka kateudesta
tai vanhempien eroamisesta.
− Kiusaajalla on voinut olla huono aamu. Kiusaamisen
syyt ovat järjettömiä, Mona
ihmettelee.
Pirkkalan partion ryhmät
Huuhkajat ja Revontulet
pääsivät kertomaan ajatuksi-

aan syrjäytymisestä ja partion merkityksestä Yhteisvastuusta kertovalle videolle tänä talvena. Pirkkalan seurakunnan teettämällä videolla
Aada, Jenna, Mona ja Stella
kertovat omia mielipiteitään
kiusaamisesta ja syrjäytymisestä kypsyydellä, jota ei voi
kuin ihastella.
Visuaalisen journalismin
opiskelijat Juha Valkeajoki ja
Petri Kangas saivat aikaan upean videon, joka on tavoittanut
jo lähes 10 000 katselijaa sosiaalisessa mediassa.
− Olen iloisesti yllättynyt,
miten tasokas videosta tuli.
Se kestää hyvin vertailun muihin Yhteisvastuu-videoihin.
Lapset esiintyvät videolla reippaasti ja aidosti, vs. kirkkoherra Jukka Jormanainen iloitsee.
Katso video: www.facebook.
com/pirkkalanseurakunta/

Maailman suurin kynttiläillallinen

Pääsiäisen ajan ruuat
Muna: Munat ovat henkisen kasvun ja elämän
jatkumisen vertauskuva.
Pääsiäismuna on Jeesuksen haudan ja iankaikkisen
elämän vertauskuva: munan sisältä löytyvä yllätys
muistuttaa pääsiäisaamun
iloisesta yllätyksestä.
n Mämmi: Mämmi syötiin
1700-luvulla leivän päälle
siveltynä. Kun Israelin kansan oli paettava kiireesti
Egyptistä, ei mukaan otettua eväsleipää ehditty hapattamaan. Hapan ei pahan vertauskuvana kelpaa
pyhälle juhla-aterialle.
n Lammas: Lammaspaisti muistuttaa Kristuksesta uhrikaritsana, joka toimi
syntien anteeksiantajana
ja uuden elämän lahjoittajana. Juutalaiset merkitsivät kotinsa lampaan verellä säästyäkseen Jumalan
egyptiläisille asettamista
vitsauksista.
n Rahka: Katolisella ajalla
paaston aikana ei käytetty munia eikä maitoa, joten niitä kertyi varastoihin.
Maito hapatettiin, jotta se
saatiin säilytettyä. Hapatetusta maidosta valmistettiin rahkaa ja pashaa.

Mona Hämäläinen (vas.), Aada Laiho, Jenna Alanen ja Stella Korpua
esiintyvät Yhteisvastuusta kertovalla videolla.

ILTA on jo pimentynyt. Pappilan väentuvassa kuuluu hiljainen puheensorina. Kukin
on tuonut yhteiseen illallispöytään mukanaan jotain
ekologista ja kotimaista.
Ennen illallista kokoonnutaan rukoushetkeen, jossa
puhutaan Jumalan luomasta
maailmasta, jossa saamme yhdessä elää ja jota meidän tulee
kunnioittaa. Kynttilät tuovat
ainutlaatuista tunnelmaa. On
vain tämä meidän hetki, jonka jakaa kuitenkin yhtä aikaa
miljoonat, jopa pari miljardia ihmistä ympäri maailman.
Näin tapahtuu Pirkkalan
Pappilassa tämän viikon lauantaina.

n

– Viettämämme pääsiäisateria ja ehtoollinen ovat jatkoa Jeesuksen kanssa vietetyille aterioille, sanoo vs. kirkkoherra Jukka Jormanainen.

dessä syömistä ja pyrkivät siihen. Tosiasiassa vain noin puolet perheistä syö päivittäin yhdessä. Vaikka yhteistä hetkeä
arvostetaan, ei kiireinen elämäntapa ja harrastukset aina
mahdollista sitä, sosiaalipsykologi Tiina Mälkiä Tampereen
yliopistosta sanoo.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sosiaalitieteen
tutkijatohtorina työskentele-

vä Mälkiä tutki vuonna 2011
perheiden ruokailutilanteiden
vuorovaikutusta. Ruokailuja
tutkittiin perhe-elämän videointien ja haastattelujen avulla 26 tamperelaisessa perheessä.
Tutkimuksen mukaan yhdessä syövät perheet elävät perhekeskeisempää elämää kuin perheet, joissa kukin syö yksin.
− Tutkimukseen osallistuneista perheistä pari perhettä

söi yhdessä televisiota katsellen, ja monen perheen lapset
söivät usein ilman vanhempiaan. Yhdessä syövät perheet kävivät läpi kunkin perheenjäsenen päivän tapahtumia, joten ruokailu oli myös
sosiaalinen tilanne.
Mikäli perheet eivät syö
koskaan yhdessä, jää Mälkiän mukaan lapsilta oppimatta monta tärkeää tai-

toa. Ruokailujen yhteydessä
erotetaan arki ja juhla toisistaan, perheenjäsenet tulevat
huomioiduksi ja lapset oppivat ruokailutapoja ja perinteitä.
PIRKKALAN seurakunnassa pääsiäisen ajan iloa juhlitaan kokoontumalla yhteiselle pääsiäisaamiaiselle.
Sunnuntaina 27. maaliskuu-

Kuva Hannu Jukola

ta ennen messua tarjottavalla
aamiaisella nautitaan yhdessä suolaisia ja makeita herkkuja. Aamiainen on kello 10
ja messu kello 11. Aikuisen
aamiaisen hinta on 6 euroa
ja lapsen 4 euroa.
Lähteet:
http://www.ruokatieto.fi/
http://evl.fi
www.uskonet.fi

WWF:N Earth hour kutsuu
ihmisiä ja yhteisöjä ympäri
maailman sulkemaan valot ja
ylimääräiset sähkölaitteet tunniksi lauantaina kello 20.30.
Tapahtuman teemana on
maailman suurin kynttiläillallinen, jonka tarkoituksena
on herättää keskustelua ruuan
ympäristövaikutuksista.
Pappilassa järjestettävän
nyyttäri-illallisen ruuat voivat olla esimerkiksi itse säilöttyjä hedelmiä tai marjoja, itse tehtyjä makeita tai suolaisia leivonnaisia tai lähituotta-

Earth hour tuo Pappilan väentupaan nyyttäri-illallisen, joka nautitaan
kynttilän valossa.

jilta hankittua ruokaa. Ruuan
tulee olla tarjoiluvalmista: esimerkiksi porkkanat pestään,
kuoritaan ja paloitellaan jo
kotona.
PIRKKALAN seurakunnassa
on järjestetty aiemmin Earth
hour -rukoushetkiä. Kynttiläillallinen tuo uutta syvyyttä tapahtumaan.
− Illallisessa saamme tuoda
esille yhteydenpöydän näkökulman. Tässä yhdistyy maailmanlaajuinen, kulutuksellinen ajatus omastaan jakamisesta, vs. aikuistyönohjaaja Tiina Mäkinen iloitsee.
Kynttiläillallisen pitopaikaksi väentupa sopii hyvin.

Kynttilänvalossa on kokoonnuttu ruokailemaan usein ennenkin 1800-luvun puolivälissä rakennetun tuvan historiassa.
− Symbolisen eleen avulla
jokainen voi ilmaista päättäjille huolensa ympäristön tilasta
ja ilmastokriisistä. Earth hour
haastaa meitä muistamaan ilmastoasiat joka päivä, seurakuntapastori Tuula Mannermaa muistuttaa.
Maailman suurin kynttiläillallinen la 19.3. klo 20.30 Pirkkalassa Pappilan väentuvassa, Pappilantie 65. Tuo ruoan mukana
tieto ainesosista. Vapaa pääsy.
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KIRKKOPOSTI
Lasten pääsiäinen
maistuu suklaalta

EARTH HOUR

Lasten ja perheiden
pääsiäishartaus ja -pajat

”Maailman suurin kynttiläillallinen”
Pappilan väentuvassa.

KIRKKOPOSTI
Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi
n

n

Toukokuu 2016

la 19.3. klo 20.30-21.30

Pirkkalan kirkossa la 19.3. klo 15–17

Rukoushetki ja ekonyyttärit.
Tuo mukanasi nyyttäripöytään
jotain valmista (lähiruokaa, kotimaista,
itse poimittua, itsetehtyä tms.).
Mukana Tuula Mannermaa ja Tiina Mäkinen.

Aluksi lyhyt hartaus kirkkosalissa.
Pääsiäisen arkartelupajat
käynnistyvät sen jälkeen
kerhotalon puolella.

Hiljaisuuden rukoushetki
klo 20.30

Palmusunnuntain
Passiokonsertti
Pirkkalan kirkossa su 20.3. klo 18

(Pappilantie 65)

J.S. Bachin passiokoraaleita ja
kärsimysajan urkumusiikkia.
Lauluyhtye Passion Ensemble ja
Liisa Aaltola.
Ohjelma 10 €.

Su 20.3. klo 16–18 väentuvassa

Pääsiäisen tapahtumat saavat Pirkkalan kirkon päiväkerholaiset
mietteliäiksi. Jeesus nousi taivaaseen, mutta missä se taivas on?
Kuva Hannu Jukola

− JEESUS syö ystäviensä kanssa pääsiäisateriaa. Jeesus sanoo, että on viimeinen kerta, kun he syövät yhdessä.
Muistelkaa minua, kun syötte yhdessä, aloittaa lastenohjaaja Susanna Leppänen kertomuksen pääsiäisen tapahtumista Pirkkalan kirkon päiväkerholaisille.
Lasten Raamatun kuvat ja
selkeästi kerrottu kertomus
Jeesuksen vangitsemisesta
saavat 13-päisen lapsijoukon
kuuntelemaan hipihiljaa.
− Ei ole kivaa, että vangitaan, sanoo yksi pellavapää
hiljaa penkkirivistä. Muut
ovat samaa mieltä.
Leppänen kertoo Jeesuksen kuolemasta. Lapset katsovat tarkasti, kun hän ottaa
käteensä lyijyjalkanukke-enkelin ja kertoo tyhjästä haudasta ja lupauksesta, että Jeesus elää.
LASTEN VOI olla vaikea ymmärtää pääsiäisen ajan tapahtumia ja surun ja ilon ajan
vaihtumista. Tapahtumista
voi kuitenkin puhua lapsille
sopivin sanoin.
− Kyllä me pääsiäisestä puhumme. Tapahtumat herättävät kysymyksiä, erityisesti ajatus taivaasta. Kysymyksetkin
ovat tärkeitä, Leppänen kertoo.
Kysymyksiä 3−5-vuotiailla
päiväkerholaisilla riittää. Kysymyksiä lentelee raamatunkertomuksen välissä.
− Mitä se tarkoittaa, että
Jeesus rakastaa?
− Mitä tarkoittaa, että Jeesus on taivaassa? Missä se taivas on?
− Miten se enkeli tuli taivaasta?
− Koska Jeesus tulee takaisin?

Hyviä, isoja kysymyksiä,
joita voi pohtia rauhassa yhdessä vaikka pääsiäisen pyhinä.
PÄÄSIÄISEEN liittyvään
iloon on päiväkerholaisten
helppo yhtyä. Pääsiäisessä on
monta kivaa juttua.
Lapset aikovat ehdottomasti virpoa tulevana sunnuntaina. Noitien, pupujen ja kissojen lisäksi virpomisseurueisiin
aikovat liittyä myös Tuhkimo,
Prinsessa Ruusunen, koira ja
poliisi.
Lapset aikovat myös maalata munia ja etsiä piilotettuja suklaamunia. Se, onko
munissa ihanampaa suklaa vai
yllätyslelu, jakaa mielipiteitä.
Molemmat, on innostuneen
äänestyksen tulos.
ON VAIKEA päättää, mikä
pääsiäisessä on lasten mielestä
kaikista kivointa. Vaikka pääsiäisen kristilliset tapahtumat,
tiput, puput, rairuoho ja virpominen puhuttavat, saa yksi asia lasten kasvot erityisesti
loistamaan.
− Voidaan olla lomalla koko perhe, sanoo yksi.
− Parasta on käydä kyläilemässä, innostuu toinen.
− Voidaan olla yhdessä, kiteyttää kolmas.
Jeesus lupasi viimeisellä ateriallaan olla läsnä siellä, missä ihmiset kokoontuvat aterioimaan yhteen. Hän on läsnä myös kaikissa pääsiäisenvietoissa kodeissa ja tapahtumissa.

Lasten pääsiäishartaus ja
askartelupajat Pirkkalan
kirkossa 19.3. klo 15.

Lohdun ilta: Lohdun ja kaipauksen runoja,
Kristiina Kinnunen, musiikki Juho Varjakoski.
Illassa kahvitarjoilu 3 €. Kyytiä voi tiedustella
040 507 4034, Anita Ranta.

Tule seder-aterialle
- tehdään yhdessä hengellinen aikamatka ehtoollisen juurille
Pirkkalan kirkon seurakuntasalissa su 20.3. klo 18
Neljän viinimaljan ja kolmen happamattoman leivän ateria.
Aterian hinta 15 €. Lippuja ennakkoon seurakuntatoimistosta.

Pääsiäisen tapahtumat
Palmusunnuntain su 20.3.
klo 10 messu Pirkkalan kirkossa.
Messukumppanina Herättäjä-Yhdistys.
Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.

Toimittaja Hanna Parviainen

”Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän
antoi!”

Palmusunnuntain Passiokonsertti su 20.3. klo 18 Pirkkalan kirkosssa.
Eläkeläisten ehtoollishetki ti 22.3. klo 12 Pirkkalan kirkossa.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 24.3. klo 20 Pirkkalan kirkossa.
Kirkko puetaan mustaan.
Pitkäperjantai pe 25.3.
klo 10 sanajumalanpalvelus Pirkkalan kirkossa.
klo 19 rukoushetki Pappilan väentuvassa.
Hiljainen lauantai la 26.3.
klo 23 Valon messu Pirkkalan Vanhassa kirkossa
Pääsiäispäivä su 27.3. Pirkkalan kirkossa
klo 10–10.45 pääsiäisen aamupala:
aikuiset 6 € ja lapset 4 €.
klo 11 pääsiäismessu. Luvassa iloista musiikkia:
mukana muskarilaisia, Kirkkokuoro ja soitinyhtye.

Hyvää
pääsiäistä

II pääsiäispäivä ma 28.3.
klo 18 iltamessu Pirkkalan kirkossa

TUNNE ITSESI - TUTUSTU TOISEEN

Kirkkoveräjän seurakuntatalossa la 3.4. klo 14–18
Oman itsensä tunteminen on usein avain myös uusien
ihmissuhteiden solmimiseen ja olemassa olevien syventämiseen. Nyt on mahdollisuus ohjatusti
tehdä tutkimusmatkaa omaan itseen
”Minun persoonani” -työskentelyn kautta
Pirjo Salmisen johdolla.
Tutustumme myös toisiimme.
Materiaalitilauksen vuoksi iltapäivään
tarvitaan ennakkoilmoittautuminen.
Ilmoittaudu: www.pirkkalanseurakunta.fi

APURIT AUTTAVAT!

www.pirkkalanseurakunta.fi

Kuva: Hannu Jukola

P

appilan
taideilta

Otamme vastaan pieniä
naapuriapuhommia ma–pe klo 9–13,
soita 050 452 9110.
Emme ota työstä palkkaa.

K30-leiri Lotjalla
19.–22.5.2016
Ilmoittaudu mukaan:
050 561 0838

Hääilta

ke 1.6.2016 klo 16–20 Vanhassa kirkossa.
Kirkkohäät pienimuotoisesti vähällä vaivalla.
Varaa oma vihkiaikasi srk-toimistosta 03 342 7300.

Joko olet käynyt uusilla sivulla?

• Pirkkalan rippikoulutilastot huippuluokkaa
• Virkisty Pappilan alueella
• Konserttisarja 95-vuotiaalle
• Vauvan kanssa kerhoon

Suuri joukko pirkkalalaisia nuoria ja nuoria aikuisia
kokoontuu nuorteniltaan kaksi kertaa viikossa.
Seuriksen eli Pirkkalan nuoren seurakunnan
toimintaan on jokainen tervetullut.
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Perinteisesti elokuun viimeisenä sunnuntaina järjestettävä Pihlisrock täyttää tänä vuonna
25 vuotta. Nuorten itse järjestämässä tapahtumassa kuullaan nuorten bändejä Pihlajaniemessä
28.8. kello 18−22. Katso lähempänä tarkemmat tiedot osoitteesta seuris.net.

KIRKKOPOSTI

Seurakuntatyötä viidellä
vuosikymmenellä

KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

ALUSSA oli vain iso urheilukassi. Kassissa kulkivat kaikki
tavarat, joita oli ja joita tarvittiin: askartelutarvikkeet, lelut
ja pelit. Laukku olallaan pyhäkoulusihteeri Sirpa Hämäläinen kulki pitämässä Pirkkalan seurakunnan perhekerhoja 1980-luvulla.
− Työn alkuvuosina oli vain
vähän toimitiloja eikä ollut samanlaista materialismia kuin
nyt. Piirsin pyhäkouluihin värityskuvia, jotka monistettiin
vahamonistuskoneella. Oltiin
tyytyväisiä siihen, mitä oli,
myöhemmin lähetys- ja pyhäkoulusihteerin ammattinimikkeen saanut Hämäläinen
muistelee.
Tänä syksynä eläkkeelle jäävä Hämäläinen on saanut katsella paraatipaikalta
niin seurakunnan kuin Pirkkalan kunnankin kasvua jopa viiden vuosikymmenen aikana. Luvut seurakunnan jäsenmäärän kasvusta kertovat
osaltaan rajusta muuttovirrasta, jonka pyörteissä Pirkkala on lähivuosikymmeninä
pyörinyt. Kun 1970-luvulla
Pirkkalan seurakuntaan kuului vain 6000 jäsentä, on jäseniä nyt reilu 14200.

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

Merkityksellinen elämänvaihe

K

uka on nuori aikuinen? Tämä kysymys tulee
aina välillä vastaan, kun yritetään löytää yhteistä nimittäjää ihmisille, jotka ovat jo saavuttaneet täysikäisyyden rajan, mutta eivät
vielä täysin identifioi itseään aikuisten maailmaan. Kirkossa tämä tarkoittaa sitä, että 18–35-vuotiaita on kutsuttu nuoriksi aikuisiksi. Onko määritelmä osuva tai ei,
on toinen kysymys. Olennaista on ymmärtää, että tässä
iässä olevien elämään liittyy monia merkittäviä muutoksia alkaen itsenäistymisestä, opiskelupaikasta, työelämästä, vakiintuneiden ihmissuhteiden solmimisesta ja mahdollisesta perheen perustamisesta. Isojen muutosten keskellä on erityisen tärkeää, että on yhteisöjä, joissa voi jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan muiden samassa elämänvaiheessa olevien kanssa.
Pirkkalan seurakunta on tunnettu vahvasta nuorisotyöstään, mutta seurakunnassa huomioidaan hyvin myös
nuoriksi aikuisiksi kutsuttujen ikäryhmä. Tällä on toki oma liittymäkohtansa seurakunnan nuorisotyöhön,
mutta se ei ole ainoa selitys. Kyse on myös siitä, että toiminta nousee niistä kysymyksistä, joita ihmisillä tuossa elämänvaiheessa on. Sen sijaan laajemmin ajateltuna
Suomen evankelis-luterilainen kirkolla on peiliin katsomisen paikka. Yksi mittari on siinä, kuinka monessa
seurakunnassa on toimintaa tälle ikäryhmälle, ja mitkä
tuohon toimintaan varatut resurssit ovat.
Tilastojen mukaan kirkosta eroaminen on yleisintä
juuri nuorten aikuisten keskuudessa. Syitä on varmasti
monia. Yksi selitys voi olla se, että kirkolla ei koeta olevan annettavaa kyseisessä elämänvaiheessa.
Seurakunnan yksi tehtävä on tarjota paikkoja ja tilanteita, joissa elämänkysymyksiä voidaan yhdessä miettiä.
Tämä tarkoittaa myös toimintaa, jossa korostuvat siinä
mukana olevien kysymykset ja luottamuksellinen läsnäolo. Olipa sitten kysymys nuorista, nuorista aikuisista tai mistä tahansa ikäluokasta.

Vauvan kanssa kerhoon
syksyllä perhekerhoon tai
perhekahvila Kukkaroon.
− Kerhoista saa seuraa
ja kivaa tekemistä. Kannattaa tulla varsinkin jos
kaipaa uusia ystäviä tai jos
tuntuu, että seinät kaatuvat päälle.

Vauvat nauttivat uusista
leluista vauvakahvilassa.
Arkistokuva: Hannu Jukola

VAUVAT ja vanhemmat
saavat syksyllä oman kohtaamispaikkansa, kun
Pirkkalan kirkon kerhotilassa aloittaa toimintansa Vauvakahvila. Kahvilan nimellä kulkevassa
kerhossa voi tavata muita
samassa elämäntilanteessa olevia.
− Vauvakahvilassa jaetaan kokemuksia ja vertaistukea sekä lorutellaan
ja sylitellään. Kokeilemme värikylpyä ja vauvahierontaa sekä voimme
kutsua asiantuntijoita vierailijoiksi, vastaava lastenohjaaja Laura Furu kertoo.
Ideana on keskittyä
vauvan tuomaan arkeen.
Taaperoiden ja vanhempien lasten kanssa voi tulla

SYYSKAUDELLA järjestetään kolme perhemuskaria ja yksi vauvamuskari. Ilmoittautuminen alkaa seurakunnan verkkosivuilla 22.8. kello 8.
− Muskareiden tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta sekä kokea musiikin
iloa ja riemua. Ilmoittautumisessa kannattaa olla
nopea, Furu vinkkaa.
VUOSINA 2011, 2012 ja
2013 syntyneiden lasten
vapaita päiväkerhopaikkoja voi tiedustella Laura
Furulta. Syksyn kerhotoiminta alkaa pääasiassa viikolla 34.
Perheiden kesäkahvilat
kokoontuvat viikoilla 23
ja 24 Pirkkalan kirkossa
maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9−12 ja Kapsäkissä Veskassa tiistaisin
ja torstaisin kello 9−12.
Tarjolla kahvia, mehua ja
pikkupurtavaa.
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– Seuriksella pystyy juttelemaan tosi syvällisistäkin asioista, joista ei välttämättä juttelisi koulussa, kertoo Silja Saarenmaa (edessä). Nuoret korostavat myös nuorteniltojen rentoa tunnelmaa juuri julkaistussa Seuriksen toiminnasta kertovassa
videossa.
Kuva: Hannu Jukola

Seuris: nuorten oma olkkari
SITÄ nuorteniltaa nuorisotyönohjaaja Taru Lossi ei heti
unohda.
− Eräs poika tuli luokseni ja
pyysi virsikirjaa lainaksi. Kun
kysyin, mihin hän tarvitsee
virsikirjaa, hän sanoi valitsevansa virsiä mummonsa hautajaisiin. Virsikirjan lainaaminen oli nuoren tapa kertoa, että hän haluaa puhua kanssani
vaikeasta asiasta.
Tilanne kertoo paljon Seuriksessa, Pirkkalan nuoressa seurakunnassa, tehtävästä nuorisotyöstä. Biljardin pelaamisen,
kavereiden tapaamisen ja kahvin juomisen lomassa keskustellaan välillä henkilökohtaisista ja kipeistäkin asioista. Nuorisotyönohjaajille nuorten luottamus on suuri kunnia ja paras
kiitos työstä.
Nuorisotyön pappi Reetta

Mäkinen pitää tärkeänä, että

Seuris on paikka, johon kaikkien on helppo tulla.
− Iloitsemme jokaisen nuoren paikallaolosta. Mukaan saa
tulla, vaikka leirit ja isosena olo
eivät kiinnostaisikaan. Seuriksella tavataan tuttuja ja hengähdetään hetki yhdessä.
PIRKKALAN seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvien nuorten määrä on valtakunnallisessa vertailussa kärkiluokkaa.
Nuortenillat tuovat keskiviikko- ja torstai-iltaisin
50−100 nuorta Kirkkoveräjän
seurakuntataloon. Myös nuoret aikuiset ovat paikalla runsaslukuisena: sinisillä sohvilla
istuvat vierekkäin 15−35-vuotiaat, mikä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuor-

tenilloissa hyvin harvinaista. Illan aikana vietetään myös ”varttikirkkoa”, jossa muun muassa lauletaan rippikoulusta tuttuja lauluja.
Nuorisotyön juuret ovat
1970−80-lukujen taitteessa,
jolloin on alettu tehdä yhteistyötä Pirkkalan kunnan kanssa
esimerkiksi järjestämällä nuortenillat vuoroilloin.
Nuorten aikuisten läsnäolo
on nuorimmille tärkeää. Jollain nuorella voivat olla kotiasiat huonossa jamassa, ja aikuisuus näyttäytyä levottomana ja
pelottavana. Täysi-ikäiset näyttävät, että aikuisuus on kannattavaa ja sitä kohti voi turvallisesti kasvaa.
− Nuoret aikuiset suhtautuvat nuoriin ymmärtävästi ja arvostavasti. Nuoremmat saavat
höyrytä ja intoilla eikä kukaan

sano, että mene kotiin kasvamaan, Mäkinen kiittelee.
Lossin mukaan nuorten aikuisten tilanne on kohtalonkysymys. He ovat välinputoajia
kasvaessaan ulos nuorten toiminnan piiristä.
− Kirkosta eroaa eniten nuoria aikuisia. Kirkolla olisi paljon annettavaa muuttuvassa
elämäntilanteessa eläville aikuisille ja heidän perheilleen. Tarvitaan lisää resursseja laadukkaan toiminnan tarjoamiseen.
PIRKKALALAISISTA nuorista
jopa 98 prosenttia käy rippikoulun, mikä on valtakunnallisesti vertailtuna kova luku. Rippikoululaisista toimintaan jää
Pirkkalassa aktiivisesti 50−70
prosenttia.
Kymmenet isoskoulutuksen
käyneet isoset ja apuohjaajat-

kin odottavat kesän rippileirejä. Monessa seurakunnassa on yhtä isosta kohti viisi
rippileiriläistä, kun Pirkkalassa on noin 1,7.
−Isostoiminnan avulla
saadaan nuorille mielekästä
tekemistä, vastuuta kannettavaksi ja onnellisia nuoruusmuistoja, Lossi sanoo.
Kymmenen tunnin linjaautomatka Lotjan leirikeskukseen Pudasjärvelle on jo
itsessään monelle nuorelle ainutlaatuinen kokemus. Leirikeskus kaukana kotoa irrottaa tavallisesta arjesta.
− Lotjalla eri-ikäiset nuoret tekevät itse tiiviin mehengen vaikka lautapeliä
pelatessaan. Niissä tilanteissa on jotain pyhää ja sitä parasta Seuriksen tunnelmaa,
Mäkinen sanoo.

− Parhaimmat rippikouluhetket tallennetaan videolle, jonka jokainen leiriläinen
saa itselleen. Videoilta löytyvä tunnelma täyttää kirkkaasti määritelmän hienoista
hetkistä, nuorisotyönohjaaja
Teemu Kallio sanoo.
NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN usko nuoriin on vahva. Nuortenilloissa ei ole
koskaan rikottu tai sotkettu
mitään, vaikka paikalla olisi
ollut sata nuorta.
− Nuoret ovat mahtavia
niin kuin aina, mutta uutta on ehkä arkuus. Johtuuko laitteista ja somesta, että
livetilanteissa olemme joskus
hukassa? Emmekö uskalla sanoa ääneen asiaamme? Tätä
hiljaisuutta tulee tarkkailla,
Lossi kehottaa.

HÄMÄLÄINEN työskenteli uransa alkuvuosina perhekerhoissa ja pyhäkouluissa.
Vaikka tiloja oli vähän, oli
toiminta vilkasta. Pihlajaniemessä kesäisin vietetyissä perhekerhoissa kävi kerralla jopa
sata henkeä. Vaikka tila oli alkeellinen ja kerholaisia huikea määrä, tarjottiin kerhossa lämmin ruoka.
Pirkkalan kirkon valmistuminen vuonna 1994 toi uutta
pysyvyyttä työhön.
− Lasten kanssa tehdystä
työstä on jäänyt paljon hyviä muistoja. On hauska lukea lehdestä valmistuneista,
naimisiin menneistä ja lapsen saaneista aikuisista, jotka
ovat olleet kerhoissani. Hei-

n Perhe: Mies, lapsia

− On hienoa saada todistaa nuoren kasvua ja itsevarmuuden löytämistä.
On upeaa, kun nuori löytää uskosta ajatuksenkipinän ja voimavaroja, Mäkinen iloitsee.
Nuoret tarvitsevat aikuisen turvaa. Kun nuori tulee
juttelemaan peloistaan ja kokemuksistaan, on tärkeää, että aikuinen kestää kuunnella ja tukea nuorta, olla läsnä.
Katso nuorten toiminnasta tehty video osoitteesta youtube.com/
watch?v=wRvVGq8rhFE

omasta ja miehen edellisestä liitosta sekä lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia.
n Harrastus: Huonekalujen entisöinti.
n Uusi kokemus: Maalasin lapsenlapselleni Salama McQueen -pikkuautosta Batman-auton netistä
näkemämme kuvan innoittamana. Se oli aika kova
haaste ja ihan hullunkurista mutta hauskaa.
n Elämänfilosofia: Elä
päivä kerrallaan. Iloitse tänään.
n Haave: Haluaisin alkaa
maalata akvarelleja.
n Ajatus seurakuntalai-

Nuortenillat Kirkkoveräjän
seurakuntatalolla ke ja to
18−22. Kesällä nuortenillat
Pappilassa to ja su klo 18−22.

sille: Tule kirkkoon ja tuo
lapsia pyhäkouluun. Kirkosta tulee tuttu, kun siellä käy.

Vaikka eläkepäivät lähetys- ja pyhäkoulusihteerin työstä koittavat
syksyllä, ovat Pirkkalan kirkot ja Sirpakka yhä tärkeitä elämän tukipilareita Sirpa Hämäläiselle.
Kuva: Hanna Parviainen

dän kasvuaan on ollut hienoa
seurata, hän iloitsee.
Pyhäkouluopettajan uran
Hämäläinen aloitti 16-vuotiaana ja ajatteli jo tuolloin, että
haluaa tehdä töitä lasten kanssa. Tämä oivallus ja oma usko
ovat olleet vahva pohja työlle.
Hämäläinen nauraa, että eläkeaika tulee eteen vain hetkeä
ennen kuin tulisi täyteen 50
vuotta pyhäkoulutyötä.
AJAN mukana muuttuu kirkkokin väistämättä. Viidellä
vuosikymmenellä työskennelleellä on painava sana sanottavanaan:
− On yhä tärkeää muistaa
kirkon sanoma ja tehtävä. Toiminta ei saa olla pelkkää ajankulua ja hauskanpitoa: evankeliumin kertominen tulee pitää mielessä. Seurakunnalla on
yhä paljon tarjottavaa nykyihmisille.
Työ pyhäkoulujen, lähetyksen ja lähetysmyymälä-kahvila
Sirpakan parissa on ollut Hämäläiselle hyvin mieleistä.
− Välillä on ollut raskasta ja
vaikeaakin, mutta aina mielenkiintoista. Työ on tuonut
kohtaamisia ja ystäviä. Olen
saanut toteuttaa itseäni ja olla
aloittamassa uutta toimintaa,
kuten Kirkon keskiviikkoa.
SEURAAJALLEEN lähetys- ja
kansainvälisen työn ohjaajalle Anne Sihvoselle Hämäläinen haluaa korostaa, että vapaaehtoiset ovat kultaa.
− Kohtaa vapaaehtoisia, että he saavat kokea, miten merkittävää heidän työnsä on. Tätä työtä tehdään lähellä ihmistä ja ihmisten kanssa Jumalalle.
Vapaaehtoisten todellinen

taidonnäyte on vuonna 2001
avattu lähetysmyymälä-kahvila Sirpakka. Tänä vuonna saavutettu Sirpakan 15 vuoden
ikä tuntui alkuaikoina lähes
tavoittamattomissa olevalta
haaveelta.
− On suuri ilon aihe, että
Sirpakka on saatu toimimaan
täysin vapaaehtoisvoimin. Sirpakka on lempilapseni, enkä
vielä tiedä, miltä sen jättäminen toisten käsiin tuntuu, Hämäläinen myöntää.
Työhön on kuulunut myös
erilaisten tapahtumien järjestämistä erityisesti keittiön
puolella.
− Joulun aika on töissä aina mieleistä, mutta hyvin kiireistä. Perhe on joustanut: esimerkiksi äitienpäivälounas on
aina nautittu seurakunnassa ja
juhannus vietetty Pappilassa.
KOLMELLA Etiopiaan suuntautuneella matkallaan Hämäläinen on saanut tutustua
paikallisiin ihmisiin ja lähetteihin.
− Kuvittelin, että tiedän,
millaiset olosuhteet maassa
vallitsevat. En tiennyt. Kurjuus, köyhyys ja erilainen elämäntapa hyppäsivät silmille.
Media ei kerro tarpeeksi, millaista elämä on kehitysmaissa,
Hämäläinen toteaa.
Hämäläisen haaveissa olisi
päästä Dessien kirkon avajaisiin tulevana syksynä. Hän oli
seuraamassa kirkon perustusten tekoa vuonna 2010.
− Haluan ehtiä olla enemmän kesämökillämme suvun
vanhassa kotitalossa Ruovedellä sekä viettää aikaa lastenlasteni ja muiden läheisteni kanssa, Hämäläinen unelmoi. Eläkkeellä ehtii.
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Konserttisarja 95-vuotiaalle
PIRKKALAN Vanhan kirkon
95-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kuullaan kesäkeskiviikkoisin konsertteja taiteilijoilta, joilla on linkki Pirkkalaan
tai jotka seuraavat urallaan
pirkanmaalaisten vanhempiensa jalanjälkiä. Vanhassa kirkossa järjestettävät konsertit
alkavat kello 19.
Kesäkuun 8. päivänä järjestetään Tampereen Kansainvälisen Kitarafestivaalin
konsertti.
Viulutaiteilija Henrik Perelló konsertoi 15. kesäkuuta. Hänen isänsä,
espanjalaissyntyinen viulisti
Luis Perelló-Farré toimi Tampereen kaupunginorkesterin
konserttimestarina 1970-luvulla. Muun muassa Tampere
Filharmonian konserttimestarina toiminut Henrik Perelló
tunnetaan parhaiten viihteellisen viulun mestarina.
PERELLÓ on konsertoinut
In Time -kvintettinsä kanssa
ympäri maailmaa. Hän soittaa Vanhassa kirkossa viulu-

klassikkoja, kuten Piazzolloa,
Schubertia, Rachmaninovia
ja Bach-Gounodlta. Säestäjänä toimii urkuri, kanttori Lii-

sa Aaltola.

Sopraano Satu Kaarisola-Kulo ja sellisti, laulaja Heikki Kulo

konsertoivat muusikkolastensa Silja, Jaakko ja Ahti Kulon
kanssa 22. kesäkuuta. Konsertissa kuullaan muun muassa Heikki Kulon isän, pirkkalalaisen Oiva Kulon teksteihin tehtyjä lauluja.

Heräävän maan messu

Tv-jumalanpalvelus Pirkkalan kirkossa su 29.5.2016 klo 10

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi
n

Mukana Pirkkalan Kirkkokuoro, Kraak-kuoro,
Naistenmatkan koulun kuoro, Finngips-yhtye,
Jukka Jormanainen, Olli-Pekka Silfverhuth, Pirkko Leponiemi-Pirhonen ja
karjalaisseurojen hengellinen toimikunta.

n

Elokuu 2016

Messuväen toivotaan saapuvan paikalle klo 9.30–9.45.

MUSKARIMESSU

Luomakunnan sunnuntain perhemessu
ja kerhokauden päätöstapahtuma

EINO LEINON päivänä 6. heinäkuuta nautitaan Leinon runoihin tehdyistä lauluista. Pirkanmaan musiikkiopiston
matalien vaskien opettaja Tanja Karjalainen ja sopraano Leena Kosola esittävät muun muassa Merikannon Omenankukat, Kuulan Marjatan laulun
sekä Karjalaisen isän, trumpetisti, säveltäjä Kari Karjalaisen uuden teoksen Notturnon
kantaesityksen.
Trion täydentää Seinäjoen
Lakeuden Ristin urkuri, pianisti Maria Väinölä.

Pirkkalan kirkossa
su 5.6. klo 10.
Messun jälkeen piknik
kirkon pihapiirissä.

n
Jokaoinmean
saa ssin!
eväspu

Pirkkalan kirkossa ke 1.6. klo 10
Perhemuskareiden kevätkauden
päätöstapahtuma.

Hautausmaapäivä
ma 6.6. klo 9–14
Pirkkalan kirkon
pihamaalla
su 5.6. klo 18
Tampere Guitar Festival:
Pirkkalan Vanhassa kirkossa
ke 8.6. klo 19
Ohjelma 20 €
ovelta
ennen konserttia
tai Lippupisteestä.

Virkisty Pappilan alueella

Vanhan kirkon konserttisarja

Suosikkisävelmiä viululle ke 15.6. klo 19
Henrik Perelló & Liisa Aaltola. Viulu, urut.
Kulojen perhekonsertti ke 22.6. klo 19
Satu Kaarisola-Kulo & Heikki, Silja,
Jaakko ja Ahti Kulo.
Laulu, piano, sello.
Notturno ke 6.7. klo 19
Leena Kosola, Tanja Karjalainen ja Maria Väinölä.
Sopraano, baritonitorvi, urut.
Ohjelma 5 €.

Koululaisten
päiväleirit
Pappilassa

Kuljetus järjestetään.

Kukkien istutuksen lomassa
hautausmaakierros klo 10.30,
hartaus klo 11.30.
Kirkkotuvassa kahvitarjoilu.

Kesäkahvilat perheille
vko 23–24 (6.6.–16.6.)
Pirkkalan kirkon
kerhotalossa
* ma ja ke 9–12
Kapsäkissä
* ti ja to klo 9–12

Kesämaanantait Pappilassa

13.6., 20.6., 27.6. ja 4.7.
Klo 18 tanssitaan Gospel-lattareita
kentällä (vesipullo mukaan) tai vaihtoehtoisesti
voi pelata frisbeegolfia ym., klo 19 nokipannukahvia ja makkaranpaistoa laavulla. Sateen sattuessa lattarit ja kahvit Pappilan väentuvassa.
Klo 20 iltahartaus aittakappelilla.
Tervetuloa kaikille
yhteiseen kesäiltaan.
Lisätiedot: vs. aikuistyönohjaaja
Tiina Mäkinen p. 040 804 8977.

Juhannusjuhlat
Pappilassa pe 24.6.

Lampaat ilahduttavat pirkkalalaisia tänä kesänä Pappilan lisäksi
myös Pirkkalan kirkon niityllä.
Kuva: Elina Vanhatalo

torni ja frisbeegolfrata ovat vapaasti käytettävissä, kun alueella ei ole seurakunnan omaa
toimintaa.
• Laavun takana on polttopuita, joita voi sahata omaan
käyttöön kohtuullisen määrän. Alueen metsää ei saa hakata. Helpointa on tuoda
omat polttopuut mukana.
• Roskat voi jättää Pappilan
pihassa olevaan roska-astiaan.
• Lampaita saa silittää, mutta niitä ei saa ruokkia eikä aitaukseen saa mennä. Tulee olla erityisen tarkkaavainen, että
koirat eivät pääse aitaukseen.
Aitauksessa on sähköaita.

• Pappilan vieressä on kyläyh-

distyksen uimaranta, jonne
pääsee Pappilan oikealla puolella kulkevaa tietä. Pihlajaniemessä voi käydä uimassa silloin, kun paikalla ei ole muuta toimintaa.
• Lampaisiin tai kiinteistöihin liittyviä epäkohtia havaitessa tulee ottaa yhteyttä
toimistoaikoina seurakuntapuutarhuriin tai talouspäällikköön. Mikäli tilanne vaatii välitöntä reagoimista, tulee
ottaa yhteyttä 112:een.
• Pappila sijaitsee osoitteessa
Pappilantie 65.

Isovanhempien ja
lastenlasten leiripäivä
ti 14.6. Pappilassa

Yhteinen päivä klo 9–15 sisältää monenlaista
tekemistä. Päivän hinta 10 € aikuiset, 5 € lapset,
sisältää lounaan sekä välipalan ja mehun/kahvin.
du
ittau
Ilmo issä!
t
e
n

Lapsille omaa ohjelmaa, hevosajelua,
buffetti, kokko syttyy klo 21.30 (säävaraus).
Kuljetus järjestetään.

Kirkkovenesoutu

Joka tiistai
ja torstai

klo 18.
Kokoontuminen Pappilan
vanhalle saunalle klo 17.45, josta otetaan airot ja
kelluntaliivit. Omat hanskat ja juomapullo on hyvä
olla mukana.
Illan aikana soudetaan 1–1,5 h vaihtelevia reittejä.
ssä

e
Vene

14 aa
aj
sout

mies

perä

Lisätiedot Jorma Schukoff p. 040 721 6983

Mukavaa yhdessäoloa...

Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

www.pirkkalanseurakunta.fi

i

Äidit ja tyttäret -leiripäivä Pappilassa la 27.8.
Äidit ja pojat -leiripäivä Pappilassa la 10.9.
Isät ja pojat -leiri Pappilassa 17.–18.9.
maarit.hilden@evl.fi tai ville.salminen@evl.fi

BIRGITAN KIRKKOVAELLUS
Lähde pyhiinvaellukselle
Lempäälään la 27.8. joko soutu- tai
kävelyporukassa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen nettisivuillamme.

• Eskarilaiset lähtivät koulutielle intoa puhkuen
• Parisuhde vaatii työtä ja arvostusta
• Hanna-työssä rukoillaan maailman naisten puolesta
• Uudet verkkosivut tuovat toiminnan lähelle

Kuva: Hanna Parviainen

• Nuotiopaikat, laavu, lintu-

Tule viettämään
keskikesän juhlaa:
* klo 19 kansanlaulukirkko
Vanhassa kirkossa
* klo 20–22.30 juhannusjuhlat
Pappilassa.
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Syksyn selkeä merkki on vilkkaan kerhotoiminnan käynnistyminen. Oletko tutustunut esimerkiksi
Kauppakeskus Veskassa sijaitsevan Kapsäkin toimintaan? Kapsäkin vauvoista vaareihin tarkoitetun kerhotoiminnan aikataulut löydät verkkosivuiltamme osoitteesta pirkkalanseurakunta.fi.

KIRKKOPOSTI

Kuva: Hannu Jukola

Eskarilaiset siunattiin koulutielle

KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

Samassa veneessä

S

uomalainen elämänrytmi on vuodenaikojen sävyttämä. Kesä on valon aikaa, johon liittyy monia muitakin erityispiirteitä. Koulujen kesäloma on pitkä, mikä asettaa perheiden kesäsuunnitelmille omat puitteensa. Usein kesään ladataan myös monia odotuksia, jolloin pahimmassa tapauksessa lomastakin tulee suoritusta.
Monissa perheissä ja parisuhteissa kesä ei ole vain auvoista aikaa. Voi käydä niin, että valon aika nostaa esiin niitä
varjoja, joita parisuhteessa on kannettu mukana. Näin voi
käydä, jos kauan suunniteltu lomamatka syystä tai toisesta epäonnistuu tai siihen ei ole edes mahdollisuutta. Loma
itsessään voi muuttua selviytymistaisteluksi, koska arkirutiinit puuttuvat. Ihminen tarvitsee rutiineja, että elämä jotenkin sujuisi raiteillaan.
Syksyn alku on joillekin helpotus, kun arki tuo mukanaan tutun elämänpoljennon. Toisaalta arki voi tuoda mukanaan myös niitä asioita, joista kesä on hyvällä tavalla vieroittanut ja tuonut voimaannuttavan vaihtelun. Joillekin
kesä on tarjonnut mahdollisuuden yhteiseen aikaan ja parisuhteen hoitamiseen.
Parisuhde ja perhe-elämä toteutuvat aina sellaisessa todellisuudessa, johon ei pysty täysin itse vaikuttamaan. Kyse on monen tekijän summasta, siis arjesta. Parisuhteessa
elämiseen ei ole olemassa vain yhtä mallia. Sen sijaan on
hyvä huomata, että samojen kysymysten keskellä elää moni muukin. Kirkon ja seurakunnan perhetyö ja parisuhdetyö muistuttavat siitä, että erilaisten kysymysten keskellä ei tarvitse olla yksin. Niitä voi ja saa jakaa toisten kanssa.
On ilahduttavaa, että näiden työmuotojen merkitys on
koko ajan kasvanut. Se on viesti siitä, että parisuhde ja perhe ovat tärkeitä.

Uudet verkkosivut tuovat
toiminnan lähelle
SYYSKUUSSA avattavat
Pirkkalan seurakunnan
uudet verkkosivut antavat monipuolista tietoa
toiminnasta. Sivuilta löytyy tapahtumakalenterin
lisäksi tietoa eri työaloista sekä esimerkiksi vinkkejä perhejuhlien järjestämiseen.
Evankelis-luterilaisten
seurakuntien yhteisen
Lukkari-julkaisujärjestelmän rakenne ja ulkoasu
on suunniteltu kirkon jäsenten kokemuksia ja toiveita kuunnellen.
– Uusilla verkkosivuilla voimme esitellä entistä
monipuolisemmin ja visuaalisemmin toimintaamme. Sivuilta löytyy paljon mielenkiintoista tietoa esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, vapaaehtoistoiminnasta, lähetysja kansainvälisestä työstä
ja päätöksenteosta, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth kuvaa.
Verkkosivuilta löytyvät
helposti myös työntekijöiden yhteystiedot sekä tilojen yhteystiedot ja sijainnit karttoineen ja paikoitusopasteineen.
JULKAISUJÄRJESTELMÄ
mahdollistaa erilaisten esitysten yhtäaikaisen käytön. Kuvat, videot, sosiaalisen median jakomahdollisuus ja erilaiset linkit

seurakunnan omiin ja kirkon yhteisiin julkaisuihin
monipuolistavat sisältöä.
– Seurakunnat ovat
eläviä yhteisöjä, joissa tapahtuu monenlaista, joten tapahtumat nousevat tärkeimmäksi sisällöksi. Löydä sivuilta itseäsi kiinnostava paikka tehdä tai rauhoittua, verkkoviestintäsuunnittelija Aku
Sonninen Kirkon tiedotuskeskuksesta kehottaa.
Sivustolta löytyy erilaisia lomakkeita, joita voi
täyttää ja tilata suoraan
verkkosivuilla. Esimerkiksi kirkkoon liittyminen,
virkatodistuksen tilaaminen ja leireille ilmoittautuminen sujuu helposti. Sivusto on käytössä jo
155 seurakunnassa tai seurakuntataloudessa.
Uudet verkkosivut julkaistaan 1.9. osoitteessa
pirkkalanseurakunta.fi.

Verkkosivut toimivat hyvin myös kännyköillä ja
tableteilla.

”Kaikki
parisuhteet
ovat joskus
vaikeita”

TUORE Naistenmatkan koulun esikoululainen Neea Niemistö ei tuhlannut kulunutta
kesää koulunalkamisen jännittämiseen. Miksi olisikaan,
koska oma opettaja oli tehnyt
luokalleen lupauksen tutustumispäivänä.
– Sen takia minä en ole jännittänyt yhtään, että opettaja
jännitti minun puolesta! Minun ei ole tarvinnut, Neea
kertoi.
Neea osallistui koulun alkamista edeltävänä iltana Juuso-veljen ja äiti Saija Lahtisen
kanssa Pirkkalan kirkossa kouluun lähtevien iltakirkkoon.
Neea seurasi tarkasti lastenohjaajien Linda Tolosen ja Mikko
Kalliomäen esitystä, jossa eskariin menevä Linda esitteli
isälleen koulureppua ja sen sisältöä. Lindan repusta löytyi
muun muassa penaali, kynä,
kumi ja hyppynaru.
Linda ja Mikko pohtivat
muun muassa kavereiden
saamista, virheiden tekemisen pelkoa ja Pokemon GO:n
pelaamista kouluaikana. Kirkon penkeissä istuvat eskarilaiset vanhempineen ja sisaruksineen kuulivat, että koulussa kyllä opetetaan asioita
eivätkä virheet haittaa. Ystäviä taatusti löytyy, mutta pelejä pelataan sitten peliaikana kotona.

Parisuhdekouluttajien Hannu ja Maija Nymanin
mukaan mikään liitto ei ole pelkkää
käsi kädessä kulkemista.
LAULUJEN laulun mukaan rakkaus on kärsivällinen, lempeä
ja kaiken kestävä eikä kadehdi tai katkeroidu. Yli 20 vuotta parisuhdetyötä tehneet Maija ja Hannu Nyman, onko näin?
– Leikkisästi voisi sanoa, että kaikki parisuhteet ovat ajoittain vaikeita, erittäin vaikeita
tai mahdottomia, Hannu Nyman naurahtaa.
Kunnioitettavat 40 vuotta
yhdessä ollut pariskunta tietää, mistä puhuu. Vaikka parisuhdetyötä tekeville onnistuneen liiton rakennuspalikat
ovat hyvinkin tuttuja, ei kotiarki ole pelkkää käsi kädessä kulkemista.
– Jokaiseen liittoon kuuluu
erilaisia vaiheita aina alun huumasta eriytymiseen ja meidän
yhdessäolomme tavan löytämiseen. Tärkeintä on, että rakastuminen muuttuu pysyväksi rakastamiseksi ja rakkauden
eteen tehdään työtä, Maija Nyman sanoo.
NYMANIEN TEKEMÄ parisuhdetyö sai alkusysäyksen
1970-luvulla, kun he puhuivat työssään Kansan Raamattuseuran säätiön viikonloppuleirillä parisuhteeseen liittyvistä ajatuksistaan.
Maija ja Hannu kertoivat
rohkeasti suhteensa ristiriidoista sekä ratkaisumalleista, jotka
olivat heillä toimineet. Kuulijat samaistuivat.
Syntyi ennaltaehkäisevän parisuhdetyön toimintatapa, joka
levisi nopeasti valtakunnallisesti
ja saavutti pian suuren kävijämäärän. Erilaisiin tapahtumiin
on osallistunut jo useita tuhansia pariskuntia.
Nymanien mukaan yksi kestävän parisuhteen tekijöistä on
ymmärrys siitä, että mikään liitto ei ole aina pelkkää auringonpaistetta. Pitkään parisuhteeseen kuuluu eri vuodenaikoja.
– On ihan tavallista, että välillä on syksyfiilis. Täytyy kuitenkin tehdä työtä, että syksy
ei jatku ikuisesti. Itsensä täy-
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tyy laittaa likoon arjen eri kuvioissa, Maija rohkaisee.
MONET ELÄMÄNTILANTEET
ja vaikka terveyteen tai työhön liittyvät kriisit voivat saada parisuhteen rakoilemaan.
Parisuhteen vuoksi on saatettava joutua luopumaan omasta
unelmasta koskien esimerkiksi
perhekokoa, elintapaa, asuinpaikkakuntaa tai uravalintaa.
– Vaikka päätökset ovat vaikeita, ei perheen ja elämän ydin
saisi horjua, Maija sanoo.
Nymanien havainnon mukaan tätä aikaa määrittävät teknisyys, vertailu ja korkeat standardit. Hyvän elämän määritelmää pohditaan liikaa eikä tyydytä siihen, että tältä näyttää
meidän elämämme. Mitä tahansa ei tarvitse sietää, mutta vaatimusten lista ei saisi olla kohtuuton.

ILTAKIRKKOON kokoontui
noin viitisenkymmentä esikoululaista vanhempineen ja
sisaruksineen hiljentymään
yhdessä ennen lapsen ensimmäistä kouluvuotta. Vanhemmat ja lapset kävivät yhdessä heittämässä päiväkoti- ja
koulurepussa ja työsalkussa
painavat painolastit, huolet

Liisa Heinänen

n

n Kirjailija-toimittaja Maija Nyman on työskennellyt

Kansan Raamattuseuran
nais- ja evankelioimistyössä. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja.

n Nymaneilla on kolme
poikaa: Juhana, Markus eli
Marzi ja Matias. Lähiaikoina syntyy Nymanien kuudes lapsenlapsi.

ja murheet kivien muodossa
pois. Huolet kannettiin yhdessä Jumalan eteen alttarin
luo suureen vesiastiaan.
Kun esikoululaiset kokoontuivat vanhempineen siunattavaksi alttarille, kostui monen
aikuisen silmänurkka. Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth toivoi tuleville koululaisille rohkeutta ja iloa uuteen
arkeen sekä enkeleiden siunausta koulutielle.
Saija-äiti asetti kätensä Neean pään yläpuolelle yhdessä
Silfverhuthin ja Tolosen kanssa. Esikoistytön siunaaminen
turvallisesti koulutielle tuntui
vielä kirkon jälkeenkin koskettavalta.
– Uusi elämänvaihe mietityttää. Kyllä äitiä ainakin alussa jännittää, kun ei voikaan
itse olla enää huolehtimassa
ja varmistamassa joka asiaa.
On iso asia antaa lapsi toisten käsiin ja luottaa. Vaikka
jännittää, niin taivaan Isä auttaa aina, Lahtinen pohti kirkon jälkeen.

Neea paljasti, että hänellä
oli pinkki Hello Kitty -reppu
ja violetti Hello Kitty -penaali
jo valmiina pakattuna odottamassa seuraavana päivänä alkavaa koulu-uraa. Jo hyvän aikaa sitten lukemaan oppinut
tyttö ei etukäteen oikein tiennyt, mitä tulee koulussa oppimaan. Muutenkin koko esikoulu tuntui ajatuksena vähän ehkä vieraalta. Miten voi
odottaa sellaista, mistä ei oikein tiedä vielä mitään?
– Aion leikkiä välitunnilla
kavereiden kanssa. Koulu on
siitä kivempi kuin päiväkoti,
että koulussa on paljon lapsia ja lapset ovat vanhempia
kuin päiväkodissa. On hauskaa olla isojen koulussa ja hakea ruokaa tarjottimella isossa ruokalassa.
Odotukset ovat jo täyttyneet, ja paljon muutakin on
ehtinyt tapahtua. Kaikki on
sujunut hyvin, ja eskarissa on
ollut juuri sellaista, kuin koululaisilla yleensäkin koulussa:
– Ihan kivaa.

Hanna-rukousliike yhdistää naisia

YKSI PARISUHTEEN koetinkivistä on pikkulapsiaika, jolloin

Rovasti Hannu Nyman
on entinen Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja ja Sana- ja Askellehtien päätoimittaja. Hän
työskenteli YK:n suomalaisen valvontajoukon pappina lähi-idässä Golanilla
vuosina 1983–1984.

Lastenohjaaja Linda Tolonen (vas.), kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth ja äiti Saija Lahtinen siunasivat Neea Niemistön esikoulun alkamista edeltävänä iltana iltakirkossa.
Kuva: Hanna Parviainen

Hannu ja Maija Nymanin mukaan parisuhteessa ei saa säikähtää riitelyä. Rakentava riitely, sovinto ja anteeksiantaminen luovat vankkaa pohjaa kestävälle suhteelle.

Kuva: Nymanien kotialbumi.

esimerkiksi univaje voi laittaa
suhteen koville.
– Pienten lasten kanssa täytyy ymmärtää, että omia unelmia täytetään sitten myöhemmin. Heti ei voi saada perhettä, isoa taloa, ulkomaanmatkoja, omia harrastuksia ja uraa,
Maija muistuttaa.
Puolisoiden on tärkeää jutella paljon: puhuttamatta ei tiedä, miten toinen voi.
– Rakkautta on antaa toiselle huilihetki yksin kahvilassa,
kaupassa tai vaikka päiväunilla.
– Seurakunnan ja yhteiskunnan tulisi yhdistää voimansa
pikkulapsiarkea elävien perhei-

den tukemiseen. Tarvitaan tukiverkkoja, vertaistukea ja joskus myös ammattiapua, Hannu sanoo.
RIIDAT KUULUVAT parisuhteeseen, mutta riidellä voi monella eri tavalla. Erimielisyydet
tarkoittavat, että yhteisen asian eteen tehdään työtä ja että
oma tahto ja hyvinvointi ovat
yhä tärkeitä. Jos erimielisyydet
jäävät päälle eikä niitä käsitellä,
syntyy haavoja, jotka syvenevät.
– Rakentava riitely ja anteeksipyytäminen ovat avainasemassa, Maija sanoo.
Riitelemisen taustalla vaikut-

tavat myös erilaiset temperamentit ja lapsuudenkodin
tavat. Jollekin äänekäs riitely on luontevaa asioiden läpikäymistä, kun taas toinen
pelkää riitaa.
– Joskus naisella on tapana
valittaa asioista saadakseen
niihin selvyyttä omassa mielessään. Mies voi ahdistua ja
ajatella, että nainen olettaa
hänen ratkaisevan ongelman,
Maija kuvaa.
Jos on ihan sama, mitä toinen ajattelee ja missä menee,
täytyy hälytyskellojen alkaa
soida. Kotona ei voi olla hiljaista kuin hautausmaalla.

– Evankeliumissa tulee syvällä vastaan armo. Parisuhdekin kaipaa uudelleen arviointia. Vaikka parisuhde menisi pieleen, on aina vastassa Jumalan hyväksyvä armo
ja rakkaus. Ei rakkaus lopu
maailmasta, Nymanit muistuttavat.
SITOUTUMINEN, sanat, syttyminen, sovinto ja siunaus nousevat esille Nymanien vetämässä Amoria ja huumoria -parisuhdeiltapäivässä
Pirkkalassa syyskuun alussa. Iltapäivän aikana kuullaan kokemuksia, ajatuksia

ja vinkkejä yhteisen arjen sujumiseen. Yleisön roolina on
olla kuulemassa: esimerkiksi
ryhmätöitä ei ole.
Amoria ja huumoria -parisuhdeiltapäivä Kirkkoveräjän seurakuntatalossa su 4.9.
klo 15. Kouluportinkuja 1.
Mukana Hannu ja Maija
Nyman sekä Laura ja Peter
Joukainen duo. Lastenhoito
järjestetty.
Lue verkkosivuiltamme, saako miehen mukaan parisuhdepäivään.
pirkkalanseurakunta.fi

KANSAINVÄLINEN Hanna-rukousliike (Project Hannah) innostaa suomalaisia naisia. Liike kasvaa. Joka kuukausi syntyy uusi ryhmä eri puolilla
Suomea. Pirkanmaalla toimii
nyt 13 ryhmää, ja uusia alkaa
syksyn mittaan ainakin parilla
paikkakunnalla. Pirkkalan ryhmä perustettiin keväällä 2014.
Hanna-liikkeen ytimenä on
rukouskalenteri, jossa on lyhyt rukous jokaiselle päivälle.
Yli 50 000 rukoilijaa rukoilee
päivän rukouksen eri puolilla maailmaa. Hanna-työn hyväksi kokoonnutaan yhteen,
rukoillaan ja kerätään tuottoa
medialähetystyöhön.
Maailman naisia autetaan
Naiset toivon lähteellä -radioohjelmien välityksellä, joita
lähetetään 69 kielellä. Niissä
puhutaan naisen arjesta, kuten terveydenhoidosta ja ihmissuhteista sekä hengellisestä elämästä. Suomessa toimintaa koordinoi Medialähetys Sanansaattajat (Sansa).
Hanna-työssä mukana olevat ja toiminnasta kiinnostuneet tapaavat toisensa Pirkkalassa Kirkkoveräjän seurakuntatalolla syyskuun alus-

sa. Iltapäivän mittaan vaihdetaan kuulumisia ja kuullaan kansainvälisiä uutisia,
joita tuo Hanna-työn Euroopan koordinaattori Eeva Vähäsarja Wienistä.
Vähäsarja kertoo, että Euroopassa Hanna-työ kasvaa
voimakkaasti Albaniassa.
– Siellä monet kristityistä
ovat niin sanottuja ensimmäisen polven kristittyjä. Hannatiimi kiertää eri puolilla maata
seurakuntien naisten ryhmissä kertomassa Hanna-työstä.
Hannat tekevät myös vankilatyötä ja avustustyötä romaniväestön parissa. Radiossa
tulee joka aamu Naiset Toivon lähteellä -ohjelma ja ru-

kouskalenteriohjelma. Ohjelma kuuluu myös romaniväestön kielellä.
Toinen työn voimakkaan
kasvun maa on Turkki. Kristittyjen asema ei ole helppo
Turkissa. Silti suljetussa Hanna-työn Facebook-ryhmässä
on siellä lähes 300 jäsentä.
Pirkkalan Hanna-ryhmä
kokoontuu noin kerran kuussa. Seuraava kokoontuminen
on tiistaina 4.10. Pirkkalan
kirkon aikuistyön tilassa.
Pirkanmaan Hanna-ryhmien
ja Hanna-työstä kiinnostuneiden tapaaminen la 10.9. kello 13–16 Kirkkoveräjän seurakuntatalossa.

Hanna-työ auttaa maailman naisia. Suomen työn iskulauseena on
Siskolle kans.
Kuva: Anu Immanuel
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Eroryhmässä ovat
kaikki tunteet sallittuja
HÄPEÄ, katkeruus, huonommuuden tunne, yksinäisyys ja
suru ovat esimerkkejä tunteista, joita eronnut voi käydä läpi. Ulkopuolisen avun hakeminen erokriisiin voi olla yksi elämän parhaimmista päätöksistä.
– Kun asiat käsittelee eroryhmässä, henkinen painolasti ja katkeruus hälvenevät ja
huomaa, että ero ei sulkenut
ovia, vaan aukaisi oven uuteen, parempaan elämään,
Pirkkalan seurakunnan eroryhmässä mukana ollut ”Sari” kertoo.
Sarin mukaan yksi eroryhmän parhaimmista asioista oli
vertaistuki. Kun muut olivat
kokeneet saman, ei asioita
tarvinnut selitellä eikä hävetä omaa tilannetta.
– Ryhmästä sain keinoja
eroon liittyvien vaiheiden ja
tunteiden käsittelyyn. Ryhmä
auttoi löytämään ihmisyyteni
arvon. Erossa luovutaan usein
myös joistain ystävistä ja sukulaisista. Ryhmä oli kuin pelastusrengas: en ollut vaikeiden asioiden kanssa yksin, Sari kuvailee.

SYYSKUUSSA alkavassa uudessa eroryhmässä käydään läpi eroon liittyviä teemoja ja
tunteita shokista anteeksiantoon. Tunteiden työstämisellä
voi vaikuttaa niin omaan hyvinvointiinsa kuin lähisuhteisiin esimerkiksi lapsiin ja sukulaisiin.
– Pyrimme löytämään, mitä
ero on opettanut ja mitä uutta se on tuonut elämään. Kun
uskaltautuu sanoittamaan elämäänsä toisille ja vuorostaan
kuuntelemaan toisia, voi löytää oivalluksia, hyväksymistä ja uutta itseymmärrystä.
Usein se, mikä on itselle kipein ja arin kohta, on jollekin
toiselle tuttu kokemus, vs. aikuistyönohjaaja Tiina Mäkinen
rohkaisee.
Eroryhmä kokoontuu syksyn aikana kuusi kertaa Kirkkoveräjän seurakuntatalossa.
Ilmoittaudu mukaan 9.
syyskuuta mennessä osoitteessa pirkkalanseurakunta.fi.

Sarin nimi on muutettu.

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi

Vauvakahvila Valonsäde kokoontuu tiistaisin klo 13–15
Pirkkalan kirkon kerhotalossa.
Kahvi- ja pilttitarjoilu, maissinaksuja unohtamatta.

n

n

Lokakuu 2016

Perhekahvila Kukkaro tiistaisin klo 13-15 Kapsäkissä, Kauppakeskus Veskassa
eskassa 2. kerroksessa.
Kahvittelua ja kavereita.
Avoin perhekerho
Kirkon kerhotalo
Kirkkoveräjän seurakuntatalo
* keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30–11.30
* tiistaisin klo 9.30–11.30
Kapsäkki, Veskan kauppakeskus 2. kerros
* torstaisin klo 9.30–11.30

Pirkkalan seurakunnan varhaiskasvatus

Keskiviikkoisin klo 12.20–13 Pirkkalan kirkossa
- avoin lauluhetki kaikille laulamisesta pitäville.

Pirkkalan Vanha kirkko

su 4.9. klo 18 Vanhan kirkon messu
su 2.10. klo 18 Vanhan kirkon messu, sadonkorjuujuhla

Pappilan väentupa

pe 2.9. klo 20 rukoushetki ja iltatee
pe 7.10 klo 20 rukoushetki ja iltatee

Parisuhdeiltapäivä su 4.9. klo 15
Kirkkoveräjän seurakuntatalossa, Kouluportinkuja 1
Mukana Maija ja Hannu Nyman puhumassa parisuhteen
menestystekijöistä ja viiden Ässän tekniikasta.
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Joukah

Burgina Fasossa asuvat naiset toivottavat tervetulleeksi kylään laulamalla afrikkalaiseen tapaan.
KUVA: LEENA-SISKO VANHATALO

Nimikkolähettimme Alan Brown vaimonsa Ritvan kanssa konsultoimassa PapuaUusi-Guineassa.
KUVA: ALAN BROWN

Lapset matkalla kouluun Burgina Fasossa.

Sudanista lähtöisin olevien Isamin ja Fatiman perhe nauttii arjesta Pirkkalassa.
Lue perheen haastattelu sisäsivulta.
KUVA: HANNA PARVIAINEN

Lastenhoito
järjestetty!

Kirkkoveräjän seurakuntatalossa la 10.9. klo 13–16
Pappilassa la 10.9. Päivä alkaa klo 9–10
10
1
0
tarjottavalla pienellä aamupalalla ja
päättyy klo 18 saunomiseen ja iltapalaan.
aan
Päivän aikana rakennetaan ”hyönteishotelli”,
pelataan yms. Ruokailut ja välipalat 10/5 €.
!Ŭ{ 9 { Ŭŭ ŭJ

Hanna-työ kokoaa naiset ympäri maailman
rukoilemaan toistensa puolesta. Tule kuulemaan
ajankohtaisia kuulumisia. Mukana Hanna-koordinaattori Eeva Vähäsarja sekä Hanna-ryhmän
vetäjä Liisa Heinänen.

Eroryhmä

Eroryhmässä ei tarvitse hävetä eikä selitellä.

Kuva: Pixabay

Haluatko oppia olemaan
parempi vierelläkulkija?
MONI MEISTÄ on joskus tilanteessa, jossa läheinen ihminen kaipaa kuulijaa, tukijaa ja ymmärtäjää. Moni tuntee itsensä avuttomaksi: oikeiden sanojen löytäminen ja oikean tuen antaminen ei aina
helposti onnistu, vaikka mielellään auttaisikin.
Haluatko oppia olemaan
paremmin tukena arjen murheissa? Haluatko oppia kuuntelemaan ja rohkaisemaan rakkaitasi paremmin? Haluatko
välineitä omaan jaksamiseesi?
Kasvun aika - Vierelläkulkijana -kurssilla rohkaistaan

seurakuntalaisia ottamaan se
vierelläkulkijan paikka, johon
Jumala meitä johdattaa. Kurssilla pohditaan myös kristinuskon perusteita ja omaa kutsumusta.
Kurssin kokoontumiset
ovat tiistaisin 6.9., 20.9.,
4.10., 1.11. ja 15.11. klo 18–
20.30 Kirkkoveräjän seurakuntatalossa. Kouluttajana
toimii VTM, TM Pirjo Salminen.
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä vs. aikuistyönohjaaja
Tiina Mäkiselle, puh. 040
804 8977.



Ulkopuolisen avun hakeminen
erokriisiin voi olla yksi elämäsi
parhaimmista päätöksistä.
Tule siis mukaan eroryhmään.
Kirkkoveräjän seurakuntatalolla tiistaisin 14.9.,
21.9., 5.10., 12.10., 26.10. ja 2.11. klo 18.
Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Ilmoittaudu 9.9.
ŭŭ { Ŭŭ ŭJ

P

appilan
taideillat
Pappilan väentuvassa

(Pappilantie 65)
Su 18.9. klo 16–18
Matka kirjoittamiseen. Kirjoittamista
M
matalalla kynnyksellä. Alustus Margit
Bister.
La 22.10. klo 18–20
Mozartin lumoa Trio Soinnun sävelin.
Tiina Kaukinen, viulu, Rea Metsähonkala, huilu, ja Elina Honkanen, sello.
La 26.11. klo 18–20
”Naisia kristinuskon varhaisilta vuosilta”. Aihetta lähestytään taiteen, musiikin ja historian kautta. Alustamassa
tutkija Outi Lehtipuu.

Pirkkalan kirkossa su 25.9. klo 18

Konsertti: Holvikirkon kanttori

www.pirkkalanseurakunta.fi

KUVA: LEENA-SISKO VANHATALO

Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä?

Kyytiä Pappilaan voit kysyä p. 040 507 4034.
Illoissa kahvitarjoilu 3 €. Tervetuloa!

Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

To 15.9. klo 8–17. Aamupala lomahotellilla, jonka jälkeen mahdollisuus patikoida lähimaaston
poluilla ja nauttia syksyisestä luonnosta. Ulkoilun jälkeen syömme lounaan noutopöydästä ja
tutustumme Villa Jämiin. Tutustuminen Jämijärven kirkkoon. Retken hinta 20 €. Ilmoittautumiset 8.9. mennessä seurakuntatoimistoon
p. 03 342 7300.

Musiikkia maan ja taivaan väliltä.
Jouni Maunula, laulu.
Liisa Aaltola, piano ja urut.

Haluatko keskustella papin kanssa?
Päivystävä pappi on paikalla
seurakuntatoimistolla ma ja ti klo 9.30-12.
Papin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista mieltä painavista asioista sekä kirkon ja seurakunnan toimintaan ja uskoon
liittyvistä kysymyksistä.
Voit myös sopia kirkollisista toimituksista
kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä,
hautajaisista ja kodin siunaamisesta.
Rukoushetki päivän päättyessä

Joka keskiviikko klo 20 Leijon vintillä.
Os. Mari ja Mika Leijo, Varuskunnantie 52.
Tulijan kannattaa pukeutua lämpimiin ulkovaatteisiin vintillä pidettävään rukoushetkeen.
Rukoushetki kestää noin 20 min.
Lisätiedot: Mika Leijo p. 050 3311 931

Ů

• Lähetys- ja kansainvälinen työ sekä
maahanmuuttajatyö tuovat väriä ja
ilonpilkahduksia Pirkkalaan.
• Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Anne Sihvonen tuli lähetystyöstä
seurakunnan keskelle.
• Tesfaye Nigusu aloitti opinnot Jyväskylässä.
• Nimikkolähettiemme terveiset maailmalta.

Vapaaehtoiset Pirjo Sarkola (vas.) ja Terttu Kivimäki tarjoavat munkkeja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvoselle lähetysmyymälä-kahvila
Sirpakassa.
KUVA: HANNA PARVIAINEN
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Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakan tuotto menee lähetystyöhön. Erityisesti perjantain tuoreet
munkit kutsuvat piipahtamaan kahville! Myynnissä myös Reilun kaupan tuotteita.

KIRKKOPOSTI

KUVA: HANNA PARVIAINEN

Nimikkolähettimme
maailmalla

KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

Kumppanuutta ja
yhteistä oppimista

V

uosi sitten eri puolilla Suomea oltiin ihmeissään.
On ymmärrettävää, että nopeasti tapahtunut
turvapaikanhakijoiden määrän kasvu sai aikaan
hämmennystä niin viranomaisissa kuin muissa
toimijoissa. Toisaalta moniin muihin maihin suhteutettuna Suomeen tulleiden määrä oli pieni. Uusi tilanne haastoi myös seurakuntia, jotka olivat järjestämässä hätämajoitusta tulijoille sekä ryhtyivät aktiivisesti toimimaan turvapaikanhakijoiden tukemiseksi.
Vuodessa on tapahtunut paljon. Samanlaista uusien tulijoiden aaltoa ei tänä vuonna ole ainakaan toistaiseksi koettu.
Toisaalta globaali maailma ei sinällään ole muuttunut yhtään turvallisemmaksi ja stabiilimmaksi. Yhä edelleen ihmiset ovat liikkeellä, ja rauha on monilla maailman kriisialueilla vain kaukainen toive. Oma kysymyksensä on varsin ikävällä tavalla kärjistynyt yhteiskunnallinen keskustelu. Erilaisia rajoja rakennetaan, vaikka niitä pitäisi olla purkamassa.
Olipa kyse turvapaikanhakijoista tai mistä tahansa monikulttuurisesta työstä, kirkon tehtävä on selkeä. Kirkko
ei ole kansalliskirkko, vaan osa maailmanlaajaa kristikuntaa. Kirkon kansainvälinen työkään ei siksi ole mikään erillinen saareke, vaan se on kirkon perustyötä. Seurakunta toimii ja vaikuttaa toki paikallisesti, mutta sillä on aina yhteys
myös globaaliin kirkkoon. Kirkon tehtävänä on puolustaa
ihmistä lähellä ja kaukana, niin täällä pitkään asuneita kuin
myös tänne tulleita ja heidän oikeuksiaan.
Kirkon ja seurakunnan perustyöstä on kyse myös kansainvälisessä diakoniassa ja lähetystyössä. Kyse on yhdessä elämisestä, jakamisesta ja toimimisesta. Vuorovaikutus
on kahden suuntaista. Täällä pohjoisessa Euroopassa olisi
paljon oppimista eteläisen pallonpuoliskon kirkoilta. Sinne myös kristinuskon painopiste on siirtymässä. Kirkon ja
seurakunnan tehtävänä on asettua vuorovaikutussuhteeseen,
jossa olennaista on kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja
ihmisen rinnalla oleminen. Silloin kirkko seisoo arvojensa
takana, seuraa Kristuksen esimerkkiä ja on armon asialla.

Tesfaye Nigusu aloitti
opinnot Jyväskylässä
PIRKKALAN seurakunnan
stipendiaatti Tesfaye Nigusu aloitti tänä syksynä Jyväskylän yliopiston kaksivuotisen Masters Degree
in development and international cooperation
-koulutuksen.
– Suomi on toinen kotini. Tunnen täältä ihmisiä, jotka ovat asuneet
kotimaassani Etiopiassa.
Olen myös ollut Pirkka-

Tesfaye Nigusu toi tullessaan
lämpimiä terveisiä Etiopiasta.
Muutto Suomeen on kuin paluu toiseen kotiin.
KUVA: ANNE SIHVONEN

lan seurakunnan vieraana
aiemmin vuonna 2014 ja
sitä kautta minulla on ystäviä täällä, Nigusu kertoi
vieraillessaan Pirkkalassa
syyskuussa.
DESSIEN kaupungista kotoisin oleva Nigusu ja hänen veljensä ovat saaneet
tukea Suomen Lähetysseuran kummiohjelman
kautta. Nigusu opiskeli
Etiopiassa yliopistossa ja
oli sen jälkeen seitsemän
vuotta Etiopiassa Suomen
Lähetysseuran toimiston
ohjelmavastaavana.
– Aloitan opinnot hyvillä mielin. Haluan kiittää Pirkkalan seurakuntaa kaikesta antamastanne tuesta.
LÄHETYSMYYMÄLÄ kahvila Sirpakan tuotosta
osa suuntautuu kuluvana
vuotena Tesfayen opintojen tukemiseen. Poikkeamalla kahville tai ostamalla joululahjat Sirpakasta
olet mukana auttamassa.

”Täällä
meillä
on kaikki
hyvin”

1. Mikä sai lähtemään lähetystyöhön ja juuri omaan kohteeseesi?
2. Millaista on työsi ja arkesi
maailmalla?
3. Millaisia terveisiä lähetät
seurakuntalaisille Pirkkalaan?

ALAN BROWN, raamatun-

käännöstyö PapuaUudella-Guinealla

1. Maailmassa on miljoonia
ihmisiä, jotka puhuvat noin
2000 kieltä, joilla ei ole kirjoitettu sanaakaan Raamatun
sanomasta. Minä ja vaimoni
Ritva haluaisimme, että jokaisen olisi mahdollista lukea Jumalan sanaa äidinkielellään.
Papua-Uudessa-Guineassa on
erittäin suuri käännöstarve.
2. Elämämme on rauhallista. Useimmiten tarkistan, editoin ja hion käännöksiä. Lähipäivinä olemme olleet huolissamme sekä työkaverimme
että sukulaisemme sairastumisista. Sairastumiset muuttivat
suunnitelmiamme muun muassa kylävierailujen suhteen.
3. Haluaisin lähettää tropiikinlämpimiä terveisiä koko seurakunnalle ja erityisesti tiistai-illan miesporukalle.
Olisi kyllä kiva päästä saunomaan ja uimaan kanssanne
pitkästä aikaa!

Isamin ja Fatiman kuusilapsinen perhe
on kotiutunut hyvin Pirkkalaan.

PITKIÄ, hoikkia ja iloisia. Ehkäpä näiden sanojen avulla moni tunnistaa, että on kyse Pirkkalaan viime vuoden syksyllä
muuttaneesta Isamin ja Fatiman perheestä.
Sudanista tullut maahanmuuttajaperhe iloitsee kotiutuneensa hyvin Pirkkalaan.
Kaikki on paremmin kuin hyvin. Muamar, 13, Ibrahim, 11,
Evraim, 9, ja Iveiline, 7, ovat
innokkaita koululaisia. Isam on
päässyt suomen kielen kurssille. Fatima hoitaa kotona 4-vuotiasta Fadya ja Majde-vauvaa.
– Pidän koulussa ihan kaikesta. On hauskaa olla koulussa.
En edes tiedä, mikä ei olisi kivaa. Me kaikki pelaamme jalkapalloa, Muamar kertoo hyvällä suomen kielellä lasten kuulumisia.

Seurakunta on
perheemme.
Meille on avattu
sydämet ja kädet.
Perheen lapset ovatkin oppineet suomen kielen sivusta seurattuna hämmästyttävän nopeasti ja hyvin. Koulukavereiden ja asuinalueen lasten
kanssa leikkiessä ja touhutessa
he ovat oppineet sanavaraston
lisäksi esimerkiksi Suomessa leikittäviä leikkejä, kuten pistettä.
Lasten siirtyminen ikätovereiden kanssa samalle luokka-asteelle Pirkkalaan on sujunut hyvin. Lapset ovat solahtaneet osaksi koululaisryhmiä.
Kun Ibrahim osallistui koulujen väliseen urheilukilpailuun,
kaikuivat luokkakavereiden
kannustushuudot kentän reunalta. Kaverit kannustivat porukalla uutta ystävää, mikä ei
ole mikään pikku juttu.
Sellaisista asioista syntyy onnellinen arki.
Myös Fatima-äiti kokee kotiutuneensa hyvin. Hän on saa-
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nut ystäviä sekä naapurustosta
että esimerkiksi maahanmuuttajanaisten lukupiiristä. Perhe
kuitenkin toivoo, että ihmiset
tulisivat rohkeasti juttelemaan
ja tutustumaan kadullakin.
– Olisi hienoa saada uusia ystäviä koko perheelle, perheen
isä Isam toivoo.

LÄHETTIPERHE, maahan-

muuttajatyö Saksassa

PERHE ON tuttu näky sekä
Pirkkalan kunnan katukuvassa että Pirkkalan seurakunnassa. Koko perhe on aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa.
– Meille on avattu sydämet
ja kädet Pirkkalassa. Seurakunta on iso perheemme. Täällä
on suurta rakkautta ja lämpimiä, iloisia ihmisiä. Kaikki, jotka tapaamme, ovat ystäviämme,
Isam sanoo.
Suurperheen isän puheessa
eivät nouse esille esimerkiksi
Suomen kylmä ilmasto ja syksyn pimeys. Sellaisia asioita ei
huomaa, kun kaikki on hyvin.
Esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto ovat asioita, jotka eivät olleet itsestään selviä perheen asuessa ensin Sudanissa ja
sitten Egyptissä.
ISAMIN TARINA on kipeä ja
rankka. Miehen mukaan hänelle on tapahtunut asioita, jollaisia hän ei halua kenenkään koskaan kokevan. Kaikesta ei voi
puhua eikä kirjoittaa.
Islaminuskoinen Isam koki
voimakkaan hengellisen heräämisen 2000-luvun alussa osallistuessaan kristinuskosta kertovaan suureen konferenssiin.

Isamin tarina on
kipeä ja rankka.
Kaikesta ei voi
puhua eikä
kirjoittaa.
– Luin Raamatusta, että
Jeesus on kuollut puolestani.

1. Työskentelimme 10 vuoden ajan Etu-Aasiassa, jossa
palvelimme pientä paikallista
luterilaista kirkkoa. Elokuussa
siirryimme Saksaan maahanmuuttajatyöhön turkinkielisten pariin. Etu-Aasiassa ei
voinut julkisesti työskennellä lähetystyöntekijänä, mutta Saksassa voimme pitää vapaammin evankeliumia esillä. Emme kuitenkaan julkaise nimiämme.
2. Saksassa on mennyt aikaa
asettumiseen, sopeutumiseen
ja kielen opetteluun. Joitakin
töitä teemme kotoa käsin tietokoneella projektityyppisesti. Tapaamme myös eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Arkemme on tavallista lapsiperheen arkea: lapset käyvät kou-

Alan Brown (vas) yhdessä kääntäjäkollega Giman kanssa.
KUVA: ALAN BROWN

lua, ja yhdessä vietämme aikaa
ulkoillen ja pelaillen.
3. Kiitos, kun muistat meitä
ja kohtaamiamme ihmisiä rukouksin! Herra antakoon niin
meille kuin teillekin viisautta
ja rohkeutta kertoa Jeesuksesta! Lähetämme lämpimiä terveisiä ja toivotamme Jumalan
siunausta syksyyn.

lä on kymmenkunta eri kansallisuutta. Lisäksi meillä on
yhteistyötä TWR:n yhteistyökumppaneiden kanssa.
3. On ollut mukava käydä
vierailulla Pirkkalassa. Olemme iloisia, että saamme olla
Pirkkalan nimikkolähettejä.
Kiitos rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne.

EEVA ja JARI VÄHÄSARJA,

Medialähetys Sanansaattajien työ Itävallassa

1. Rukoilimme vuosia, että
haluaisiko Jumala vielä käyttää meitä kentällä. Saimme
rukousvastauksen Sanansaattajilta. Jari tekee medialähetystyötä ja Eeva toimii Hannatyön koordinaattorina.
2. Työskentelemme TWR:n
(Trans world radio) toimistolla Wienissä. Työyhteisömme
on monikansallinen, meil-

Nimikkoläheteistä Saara ja
Antti Purtanen ovat tällä het-

kellä kotimaassa. Myös Thaimaassa työskennellyt Tarja Säynevirta on palannut Suomeen.
Pirkkalan seurakunnan nimikkokohteina ovat Suomen
lähetysseuran Etiopian Illubabor Betel Synodin tavoittava
evankelioimistyö, Tansanian
Ev. lut. kirkon tukeminen ja
Columbian Ecovida-kirkon
ympäristöhanke.

Maahanmuuttajalapsia Saksassa.

Muamar (takana), Ibrahim, Evraim, Fady, Iveiline, Isam ja Fatima toivovat, että pirkkalalaiset tulisivat rohkeasti juttelemaan ja tutustumaan heihin. Fatiman sylissä oleva Majde
on koko perheen silmäterä.
KUVA: HANNA PARVIAINEN

Luin lähimmäisen rakastamisesta. Sanoin kyllä Jeesukselle. En ollut sydämeltäni enää
muslimi, ja mietin vuosia, miten voisin kertoa asian isälleni.
Isä kauhistui. Isam antoi vaimolleen mahdollisuuden erota,
mutta vaimo halusi, että Isam
pysyy hänen ja Muamar-vauvan lähellä eri uskonnosta huolimatta.
KRISTITYKSI KÄÄNTYMINEN
aiheutti vastustusta muslimiyh-

teisössä ja saattoi Isamin kokemuksen mukaan heidät vaaraan. Isamin sanojen mukaan
väkivallan uhka nousi niin vahvasti esille, että perhe pakeni
Egyptiin. He jättivät taakseen
asuinpaikkansa, perheensä, sukunsa ja ystävänsä.
Vaikka he vaihtoivat maata,
kokivat he elämänsä kristittyinä hyvin vaikeaksi. Pelko varjosti kasvavan perheen arkea ja
vei Isamilta yöunet.
Vuosien varrella myös Fati-

ma löysi kristinuskon.
– Kuuntelin hengellisiä
lauluja ja niiden sanomaa.
Uskoin sanomaan. Oli vaikeaa jättää kaikki, mutta
näin oli oikein, Fatima sanoo hiljaa.
SYKSYLLÄ 2015 perhe sai
hyviä uutisia: Suomi ottaa
heidät vastaan.
– End of my safari, Isam
sanoo ja katsoo silmiin.
– Meillä on täällä hyvä

elämä. Kaikki, mistä kärsin,
on poissa. Kun hyväksyin
Jumalan, menetin yhteisöni, ystäväni ja perheeni. Kaiken paitsi vaimoni ja lapseni. Enää kukaan ei tule ovellemme pahoin aikein. Vihdoinkin nukun hyvin. Kiitän
Jumalaa ja Suomea siitä, että
olemme hengissä. Tämä on
kipeä tarina.
Isamin silmissä kimmeltävät kyyneleet. Kyyneleet ovat
kuitenkin myös helpotuksen

ja onnen aikaansaamia.
Miehen haaveena on kouluttautua rakennusalalle.
Myös 4-vuotiaan Fady-pojan suunnitelmat ovat selkeät: hänestä tulee isona palomies tai poliisi.
Isommat lapset eivät haaveile tulevasta. Hienoa, että
nyt on kavereita, saa käydä
koulussa, pelata jalkapalloa,
ajaa polkupyörällä ja käydä
vaikka kirjastossa.
Kaikki on nyt hyvin.

Eeva ja Jari Vähäsarjan tyttäret Bea (vas.) ja Tia opiskelevat Suomessa.
KUVA: EEVA JA JARI VÄHÄSARJA
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KIRKKOPOSTI
ANNE SIHVONEN haaveilee

vievänsä seurakuntanuoria kehitysmaahan.

Toukokuussa Pirkkalan seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajana aloittanut Anne Sihvonen on viihtynyt työssään.
– Oli hienoa tehdä keväällä töitä yhdessä lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Sirpa Hämäläisen kanssa ennen hänen jäämistään eläkkeelle. Sirpa ehti tutustuttaa minut moniin
seurakuntalaisiin. Olen saanut lämpimän vastaanoton,
Sihvonen kiittelee.
Sihvosen työhön kuuluvat
esimerkiksi lähetyskasvatus,
Sirpakan toiminnasta vastaaminen, yhteydet lähetteihin ja
järjestöihin ja maahanmuuttaja- ja ystävyysseurakuntatyö.
Lähetystyön kenttä on Porista Tampereelle muuttaneelle Sihvoselle monilla tavoin tuttu. Opiskeluaikanaan
hän liittyi Suomen evankelis-luterilaiseen opiskelija- ja
koululaislähetykseen ja kävi
lähetyskurssin, joiden myötä
vahvistui ajatus lähetystyöstä.
Vuonna 2003 Sihvonen
lähti perheensä kanssa Bangladeshiin, jossa hän työskenteli muun muassa paikallisen
evankelis-luterilaisen kirkon
pyhäkoulun ja naisten raamattupiirin ohjaajien kouluttajana. Puoliso Petri työskenteli kehitysyhteistyössä.
Mielenkiintoinen ja haastava työ kesti kolme vuotta.
SUOMESSA SIHVONEN opiskeli diakoniksi. Yllättäen hän-

tä pyydettiin Kaukasiaan johtamaan lastenkotiprojektia sekä aloittamaan perheiden tukikeskuksen toimintaa. Hetken pohdinnan jälkeen perhe
otti haasteen vastaan.
Sihvosen lapset kävivät kansainvälistä koulua ja saivat ystäviä kaikkialta maailmasta
tulleista lapsista.
Lähtö Kaukasiasta ja lastenkodista neljä vuotta myöhemmin oli vaikea ja tunteet ristiriitaisia. Sihvonen
vierailee lastenkodissa silloin tällöin, jotta vammaiset ja orvot lapset eivät kokisi hänen hylänneen heitä.
– Vuodet maailmalla olivat
avartavia, ne opettivat erilaisia tapoja elää.
KOSKA SIHVONEN on itse
ollut maahanmuuttaja, tietää
hän millaisia tunteita liittyy
vieraaseen maahan muuttoon.
– Erityisesti äidit voivat olla yksinäisiä. Perheitä voi ilahduttaa vaikka viemällä lämpimäisiä tai syksyn sadon mehua
tai kysymällä kuulumisia. Pieni juttu voi olla toiselle iso.
Sihvosella on yksi suuri työhön liittyvä haave.
– Haluaisin viedä seurakuntanuoria maailmalle näkemään, miten paikalliset elävät ja miten ihmisten elämä
muuttuu, kun he saavat kuulla Jeesuksesta. Evankeliumi
tuo luottamusta tulevaan ja
pelot poistuvat.

Kansainvälinen Maailmojen
messu 30.10. Pirkkalan kirkossa.

Pappilan
väentuvassa

Avoin lähetyspaja

Sirpakassa parillisten
viikkojen torstaisin klo 17–19.
Askartelua ja käsitöitä
lähetyksen hyväksi.

pe 7.10. klo 20
Hiljaisuuden rukoushetki
ja iltatee.
Pappilantie 65.

NUORET

Lähetystyön kentältä
seurakunnan keskelle

n

n

Marraskuu 2016

Nuorten syysreissu Lotjalle 15.–19.10.
Ilmoittautua voi 4.10. alkaen numeroon 050 356 923.
Nuorten reissu Korpilahdelle 18.–20.11. Ilmoittautua voi 2.11. klo 18 alkaen nuortenillassa
tai numeroon 050 356 923.
Vuoden 2017 rippikouluihin ilmoittautuminen
1.12. klo 17 alkaen Kirkkoveräjän seurakuntatalolla.

seuris.net

Lisätiedot: Teemu Kallio 050 359 9230

Naisten iltapäivä

Kirkkoveräjän seurakuntatalolla iloinen ja virkistävä lauantai naisille 8.10.2016 klo 15–18.
”Mistä löydän rauhan?” Vierailijana ”Wife and wifestyle” –bloggaaja,
pastori Elina Koivisto.
Tanssimme israelilaisia kansantansseja tamperelaisen tanssiryhmän ohjauksessa.
Väliajalla salaatti- ja kahvitarjoilu 5 €. Ilmoittaudu mukaan 5.10. mennessä pirkkalanseurakunta.fi/ryhmat/ilmoittautumiset

Mieli maasta ja saappaat savesta
-keskusteluryhmä
Iän karttuessa elämä tuo
eteemme sopeutumista vaativia muutoksia. Kokoonnumme
Kirkkoveräjän srk-talolla lokamarraskuussa keskiviikkoisin
yhteensä viisi kertaa. Ensimmäinen kerta ke 19.10. klo
11–12.30.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Päivi Marttila p. 050 380 7961.

P

Pirkkalan seurakunnan tiedotuslehti pirkkalanseurakunta.fi

appilan taideillat

Pappilan väentuvassa (Pappilantie 65)

La 22.10. klo 18–20
Mozartin lumoa Trio Soinnun sävelin.
Tiina Kaukinen, viulu, Rea Metsähonkala, huilu, ja Elina Honkanen, sello.
La 26.11. klo 18–20
”Naisia kristinuskon varhaisilta vuosilta”. Aihetta lähestytään taiteen, musiikin ja historian kautta. Alustamassa
tutkija Outi Lehtipuu.

Kyytiä Pappilaan voit kysyä p. 040 507 4034.
Illoissa kahvitarjoilu 3 €. Tervetuloa!

Vanhassa kirkossa su 9.10. klo 18.

Maria Rajakorpi, mezzosopraano
Tapio Julku, tenori
Liisa Aaltola, urut.
Ohjelma 5 €.

Syyslomalla alakoululaisten

lähetyspajapäivät
Kirkkoveräjällä ti 18.10. klo 13–16
Pirkkalan kirkolla to 20.10.
klo 13–16. Välipalatarjoilu.
Tervetuloa mukaan!
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Kapsäkki mukana
Veskan Vauhtipäivillä!

Ke 19.10. klo 18
Syksyn säveliä Samuli Saarisen seurassa
Tervetuloa nauttimaan syysillan tunnelmasta hyvän trubaduurimusiikin ja Reilun kaupan kahvin
kera. Mukana aikuistyönohjaaja Tiina Mäkinen.
Ruskakahvilat to 20.10. ja pe 21.10. klo 9–12
Kavereita ja kahvittelua syyslomaviikolla.
Perheiden puuhajapaja
la 22.10. klo 10–14
Tietovisa, kasvomaalausta, mehu- ja
keksitarjoilu sekä muuta mukavaa touhua.
Syysloman Ruskakahvilat klo 9–12
* Pirkkalan kirkko ma 17.10. ja ke 19.10.
* Pappila ti 18.10.
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Pirkkalan kirkossa to 3.11. klo 18

Vauvakirkko

Lyhyen musiikkipainotteisen
kirkkohetken jälkeen mehu- ja pilttitarjoilu.

Vähäjärven maastossa
pe 4.11. klo 18.
Ota oma lyhty mukaan!
Mukana Tuula Mannermaa.

Martin päivän
keskiaikaiset kekkerit
10.11. klo 18
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvonen toivoo, että
suomalaiset kristityt uskaltaisivat rohkeammin puhua uskostaan.
KUVA: HANNA PARVIAINEN

Tule Martti Lutherin ja hänen Käthe-rouvansa
illalliskutsuille Pirkkalan kirkon seurakuntasaliin
to 10.11. klo 18.
Osta illalliskortti keskiaikaisille kekkereille
seurakuntatoimistosta, 20 €/hlö.

eli ”L10T” on Luukkaan evankeliumin 10. lukuun perustuva
innostava ja käytännöllinen kristityn ”elämäntaparemontti”, jota
jokainen voi toteuttaa omassa
arjessaan. Koulutus torstaisin
klo 18–20.30 Pirkkalan kirkolla 17.11., 24.11.,
1.12., 8.12. ja 15.12. Ilmoittaudu 10.11. mennessä pirkkalanseurakunta.fi/ryhmat/ilmoittautumiset. Tiedustelut aikuistyönohjaaja Tiina
Mäkinen 040 804 8977.

APURIT AUTTAVAT!

Otamme vastaan pieniä
naapuriapuhommia ma–pe klo 9–13,
soita 050 452 9110.
Emme ota työstä palkkaa.

Haluatko keskustella papin kanssa?

Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

www.pirkkalanseurakunta.fi

Päivystävä pappi on paikalla seurakuntatoimistolla ma ja ti klo 9.30–12.
Papin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista mieltä painavista asioista
sekä kirkon ja seurakunnan toimintaan ja uskoon liittyvistä kysymyksistä.
Voit myös sopia kirkollisista toimituksista kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä, hautajaisista ja kodin siunaamisesta.

¤

• Sanna Karhun viisilapsisen perheen joulut vietetään
Väinön (keskellä) ehdoilla. Hilmalle ja Einolle veljen
monivammaisuus on ihan tavallinen juttu.
• Nuoret kokoontuvat aattoillan hartauteen.
• Kauneimmissa joululauluissa soivat myös lasten laulut.
• Uuden virret korostavat kiitollisuutta.

Kuva: Hannu Jukola

”Luukas 10 – tapa elää”

2

Äidit ja tyttäret kokoontuvat Kirkkoveräjän seurakuntatalolle 29.11. kello 17–19.30
jouluiseen askartelupajaan.
Ilmoittaudu mukaan 25.11. mennessä osoitteeseen maarit.raikka@evl.fi

KIRKKOPOSTI
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KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

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

Laulun merkitys

Y

hteinen laulaminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja
luo merkityksiä, joita muistellaan vielä vuosien
ja vuosikymmenten päästä. Parhaimmillaan yhteinen laulaminen syntyy spontaanisti, vaikkapa
nuotion äärellä. Ovatpa tieteelliset tutkimukset osoittaneet yhteislaulun merkityksen hyvinvoinnin lisääjänä.
Toisaalta ei laulaminen kaikille ole edelleenkään luontainen asia. Joku kantaa vuosien tai vuosikymmenten takaista kipeääkin muistoa laulutilanteesta, ja laulamisesta on saattanut kehittyä ylitsepääsemätön kynnys. Joku toinen puolestaan aristelee muusta syystä, mutta sanoo kuitenkin mielellään kuuntelevansa yhteistä laulua.
Yhteislaulua voi hyvin myös kuunnella, tai liittyä siihen
hiljaa mielessään.
Adventtina otetaan käyttöön virsikirjan lisävihko, jonka myötä seurakuntaelämän käytössä olevien virsien määrä kasvaa ja monipuolistuu. Uudet virret ovat osittain jo
eri tilanteista tuttuja lauluja, mutta joukossa on myös
paljon eri kulttuureista tulevia jumalanpalveluskäyttöön
sopivia tekstejä ja säveliä. Virsikirja ei heijasta vain kotimaista perintöä, vaan myös tätä päivää ja kirkkojen yhteyttä. Samalla se vastaa entistä paremmin myös monikulttuuriseen tilanteeseen, jonka keskellä virsiä ja muita lauluja lauletaan.
Virsikirjan lisävihkon muotoutuminen oli oma tarinansa. Mukana on paljon hyviä ja monikäyttöisiä lauluja, mutta moni sinne ehdotettu laulu jäi myös pois.
Tällainen kirja on aina väistämättä kompromissi, joka
heijastelee omaa aikaansa. Toisaalta virsikirjaan pääseminen tai pääsemättä jääminen eivät ratkaise laulun syvintä merkitystä.
Lisävihkoa juhlitaan adventtina, jolloin yhteisen laulun merkitys on erityinen. Hoosiannan laulaminen avaa
joulun odotuksen ja juhlan, jonka sanoma ja tunnelma
koskettavat vuodesta toiseen. Erityisesti ne koskettavat
monissa tutuissa joululauluissa. Mikä on sen parempaa
valmistautumista joulun juhlaan kuin kokoontua yhdessä joulun ajan tilaisuuksiin laulamaan? Laulaminen on
mukavaa ja merkityksellistä. Erityisesti yhdessä.

Kauneimmat joululaulut täyttävät kirkot
JOKA joulu yli miljoona suomalaista kokoontuu kirkkoihin ja seurakuntataloihin laulamaan
kauneimpia ja rakkaimpia
joululauluja. Vuosi vuodelta kasvaneissa tilaisuuksissa autetaan samalla kehitysmaiden lapsia.
Pirkkalan seurakunnassa järjestetään tänä vuonna kymmenen Kauneimmat joululaulut -tilaisuutta, joista kolme on tarkoitettu erityisesti lapsille. Tilaisuuksien ajankohdat
löytyvät Kirkkoposti-liit-

teen sivulta neljä.
Lauluvihkoissa on mukana perinteisiä, rakkaimpia joululauluja. Joka vuosi mukana on myös pari
uudempaa laulua. Tänä
vuonna uutuudet löytyvät lasten laulujen joukosta: espoolaisen muskariopettaja Eeva-Maria Nyyssösen ”Kolme
hienoa herraa” ja ilmajokelaisen kanttori Heini
Kantola-Katajan ”Tähtilaulu”.
Seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen
työhön. Tänä vuonna
kampanjan teemana ovat
lapset. Maailmassa on miljoonia lapsia, jotka ovat
orpoja tai elävät muuten
vailla riittävää turvaa. Lähetysseura ohjaa keräystulot kehitysmaiden lasten koulutukseen, lasten
ja äitien terveydenhuolVarhaiskasvatuksen mas- toon sekä perheiden toikotti Leena Lammas ilah- meentulomahdollisuukduttaa lasten kauneimmissa sien parantamiseen.
joululauluissa.

”Väinö opettaa iloa ja positiivisuutta”

Joulutoivepuu-keräys tuo lapselle joulun

Monivammaisen Väinön perhe viettää
joulut kotona lähellä sairaalaa.
ENSIMMÄISESTÄ joulusta elämän
muututtua ei pirkkalalainen Sanna
Karhu muista paljon. Joulua kyllä
vietettiin, mutta kaikki oli vielä sekavaa ja pelottavaakin.
Vuosi 2010 on jäänyt Karhun
mieleen aikana, jolloin elämä näytti, että mitä tahansa voi sattua lapsiperhearjen keskellä. Nella oli 9-vuotias ja Eevi 2-vuotias, kun juuri kävelemään oppinut, vuoden ikäinen
Väinö sairastui aivokalvontulehdukseen.
– Meille sanottiin, että poika ei
enää herää, mutta hän heräsi. Kahden kuukauden kuluttua pääsimme
kotiin ja kaikki oli kunnossa, Karhu kertoo.
Aivokalvontulehduksen oireet palasivat pian uudestaan. Sairaalassa
epäiltiin, että on kyse jostain muusta. Ehti mennä seitsemän tuntia, ennen kuin aivokalvontulehdus löytyi
selkäydinpunktion avulla. Hoitovirheen vuoksi aivoissa oli ehtinyt tapahtua laajoja tuhoja. Juuri mitään
toivoa ei annettu.
– Saimme osastolta mahtavaa tukea ja apua, mutta tilanne oli niin
järkyttävä, että en haluaisi kenenkään kokevan samaa.
Surun ja lapsen hoidon etsimisen
keskellä oman aikansa vaativat vilkas
2-vuotias ja herkässä iässä oleva koululainen. Nella halusi lohduttaa, että hänen jaksamisestaan ei vanhempien tarvitsisi kantaa huolta.
ARKI Karhun ja Joonas Paakkasen uusperheessä on vauhdikasta ja
onnellista, mutta usein uuvuttavaa.
Jo 7-vuotiaan Väinön, 16-vuotiaan
Nellan ja 9-vuotiaan Eevin lisäksi perheessä on 5-vuotias Hilma ja
yhdeksänkuinen Eino.
– Lapset ymmärtävät, että mennään Väinön ehdoilla. Välillä heitä
harmittaa, mutta he rakastavat veljeään täysillä. Koska Väinö ei pidä
autossa istumisesta, koko perhe on
useimmiten iltaisin kotona, Karhu
sanoo.
Hyvä arki syntyy pienistä asioista.
Esimerkiksi Karhu käyttää aina samaa tuoksua, koska Väinö tunnistaa hänet siitä.
Monivammaisen Väinön suurin
haaste on kuuro-sokeus. Sisäkorvaistutteen ansiosta Väinö kuulee

ja tunnistaa joitain ääniä. Hän kommunikoi ääntelemällä. Motorisesti
poika on yllättävän taitava, mutta
vaikea älyllinen kehitysvamma on
luultavasti syynä siihen, että kävelyn sijaan hän mieluummin konttaa.
– Olemme käyneet pitkän tien ja
taistelleet monen asian eteen. Väinö oppii koko ajan uutta. Hän on
tyytyväinen poika, Karhu iloitsee.

JOULULOMAN jälkeen kouluissa on yksi puheenaihe ylitse muiden: mitä kukin sai
joululahjaksi.
– Jotkut saavat jopa kymmenen lahjaa, monet hirveän kalliita, ja lapset puhuvat
lahjoistaan koulussa. On kauheaa, jos ei voi antaa yhtään
lahjaa. Lapsilleen toivoo kaikkea hyvää, joten on kova pala, jos ei pysty antamaan yhtään mitään, pirkkalalainen
seitsemänlapsisen perheen
äiti kertoo.
Viime vuonna perheen tilanne oli huono. Rahat riittivät vain ruokaan ja laskuihin, ja joulu näytti toivottamalta. Pirkkalan seurakunnan joulutoivepuukeräys pelasti 2–14-vuotiaiden lasten
joulun.
– Lapset saivat toivoa lah-

ISO huoli on Väinön tapa laittaa
suuhunsa esineitä, kuten rikkomiensa lelujen osia, ja nielaista ne.
– Lääkärien mukaan tukehtumisvaaran ja vaikean epilepsian vuoksi Väinöä ei saisi jättää yli viideksi
minuutiksi yksin. Elinajan ennuste
ei ole pitkä: hän voi menehtyä hetkenä minä hyvänsä, Karhu huokaa.
Lääkärit ovat antaneet ymmärtää jotain muutakin. Vaikka Väinö
on rakas, myös muut perheenjäsenet ovat tärkeitä. Jokaisen on saatava öisin unta edes vähän. Riski lapsen menehtymisestä yöllä on välillä pakko ottaa.
– Vuosien varrella turtuu ajatukseen oman lapsensa menettämisestä,
kun se uhka on aina läsnä. Arvostan
jokaista päivää, jonka saamme Väinön kanssa elää. Hän opettaa meille iloa ja positiivisuutta.

jaa, jonka ihan oikeasti halusivat. Kukin saikin toivomansa,
pienin esimerkiksi pikkuautoja ja yksi lapsi kovasti toivomansa shakin. Isommat tytöt
toivoivat kylpypyyhettä ja aamutakkia. Joihinkin lahjoihin
oli laitettu vielä lisänä jotain
pientä, mikä sekin ilahdutti.
Lahjojen saaminen oli minulle hirveä helpotus ja suuri ilo.
Koko perheelle tuli joulumieli, äiti kiittää.
VUONNA 2015 noin 50 pirkkalalaislasta sai joululahjan lasten
Joulutoivepuu-keräyksen avulla. Myös tänä vuonna kerätään
lahjoja lapsille, joiden perheissä on työttömyyteen, sairauteen tai yksinhuoltajuuteen
liittyen taloudellisia vaikeuksia. Toivepuusta saatu lahja on
suuri apu monelle perheelle.

KANTTORIT Liisa Aaltola ja
Pirkko Leponiemi-Pirhonen ovat tyytyväisiä ensimmäisenä adventtina käyttöön
otettaviin virsikirjan uusiin
virsiin.
– Lisävihko on kauan odotettu piristys seurakunnan virsilauluun. Vihkossa on sävelmiä keskiajalta nykypäivään
asti. Mukana on esimerkiksi eri maiden kansanmusiikkia, gospelia ja uutta musiikkia. Virsikirjassa on sanoituksia useilla eri kielillä. Joihinkin virsiin on merkitty kuvat
tukiviittomia varten, Leponiemi-Pirhonen sanoo.

– On hauska katsoa, mitkä uudet laulut muodostuvat
samanlaisiksi suosikeiksi kuin
vaikkapa Jumalan kämmenellä
tai Herra kädelläsi. Yksi suosikki tulee varmasti olemaan
vanha, tuttu Suojelusenkeli.
Olen ilahtunut Piae Cantiones -kokoelmasta tutusta joululaulusävelmästä Personent
hodie, Aaltola iloitsee.
PIRKKALAN kirkon penkeissä
olevien kirjatelineiden pienen
koon vuoksi virsikirjoihin ei
tilattu erillistä lisävihkoa vaan
virsikirjat uusittiin kokonaan.
Uudet virret löytyvät virsi-

lunviettotavasta. Olisi tärkeää tehdä joulu, joka sopii juuri tähän elämäntilanteeseen.
– Monenlaiset kipeät asiat, kuten avioero, läheisen päihdeongelma tai kuolema tai työttömyys voivat vaikuttaa merkittävästi joulun
tunnelmaan. Kannattaa ottaa huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja aika. Itseään ei kannata vetää piippuun, Nylund muistuttaa.
Lue ryhmästä kertova juttu ja Sanna
Karhun pitempi haastattelu verkkosivuiltamme. Lisätietoja ryhmästä Sirkka Nylundilta, puh. 050 434 8320.

JOULUMIELTÄ voi välittää
myös joulusauna-paketilla.
Diakoniatyön kautta lahjoitettaviin paketteihin voi laittaa esimerkiksi pesuaineita,
pyyhkeitä, kahvia ja suklaata
tai jotakin näistä. Tuo tuotteet avonaisessa pussissa Pirkkalan kirkolle tai seurakuntatoimistoon 7.12. mennessä. Lisätiedot diakoni Jukka
Peltolalta, puhelinnumero
050 380 7962.

Uudet virret korostavat kiitollisuutta

KOSKA Väinöä ei voi viedä moneen
paikkaan ja on hyvä olla sairaalan
lähellä, joulun viettoon rauhoitutaan yleensä kotona. Perheen joulut eivät kuitenkaan noudata tiettyä kaavaa. Tänä jouluna on edessä aivan uusi tilanne: neljä vanhinta lasta, Väinö mukaan lukien, ovat
joulun isänsä luona.
Jouluun kuuluu aina uusi lautapeli, jota pelataan yhdessä. Joulupöytään laitetaan suvun reseptillä tehty
lihakastike, laatikot ja kinkku. Joulutunnelma syntyy yhdessäolosta ja
lasten jännityksestä.
– Jouluna haluamme korostaa ystäviemme ja läheistemme merkitystä. Lähellämme ovat pysyneet he,
jotka ymmärtävät, että Väinön hyvinvointi on tärkeintä, Karhu sanoo.
Suuri kiitoksen aihe on, että Väinö pystyy itse syömään. Poika on
suuri makujen ystävä, joten hän tulee taatusti nauttimaan joulun herkuista.

Tee joulusta itsellesi sopiva
AIKAKAUSLEHDISSÄ joulu kuvataan usein suvun juhlana notkuvine pöytineen, upeine koristeluineen
ja lahjavuorineen. Harvan joulu on
kuitenkaan juuri samanlainen.
Sanna Karhu kertoi heidän jouluistaan Pirkkalan seurakunnan ryhmässä, jossa erilaisissa elämäntilanteissa elävät lapsiperheet jakavat vertaistukea. Ryhmään kuuluvia yhdistävät elämän eteen tuoneet yllätykset ja uudenlaiset tilanteet, jotka
vaikuttavat myös joulun viettoon.
Diakoni Sirkka Nylundin mukaan ei kannata maalailla vahvoja
mielikuvia ainoasta ja oikeasta jou-

Jouluilo syntyy myös lahjojen antajille.
– Lahjan ostaminen on iso
ilo monille, joiden omat lapset ja lapsenlapset ovat jo isoja. Moni näkee lahjan hankkimiseen vaivaa ja menee vaikka kaupungin toiselle puolelle etsimään toivetta, diakoni
Sirkka Nylund iloitsee.
Tämän vuoden Joulutoivepuu-keräykseen voi osallistua 27.11.–14.12. hakemalla Pirkkalan kirkossa olevasta joulukuusesta toivelapun tai soittamalla Nylundille. Kuusta täydennetään
sitä mukaa, kun saadaan uusia toiveita. Lahjat tulee toimittaa seurakuntatoimistoon
14.12. mennessä.
Lahjoja toivovat perheet
voivat ottaa yhteyttä Nylundiin 9.12. mennessä puhelinnumeroon 050 434 8320.

– Kun lapsen menettämisen uhka on joka päivä läsnä, ajatukseen turtuu. Olemme kiitollisia jokaisesta päivästä ja jokaisesta joulusta, jonka saamme viettää hänen
Kuva: Hannu Jukola
kanssaan, Väinön äiti Sanna Karhu sanoo.

Kanttorit Pirkko Leponiemi-Pirhonen (vas.) ja Liisa Aaltola iloitsevat
virsikirjan lisävihkon tuovan uusia mahdollisuuksia seurakunnan
musiikkimaailmaan. Virret ovat koko seurakunnan yhteinen juttu.
Kuva: Hanna Parviainen

kirjojen loppuosasta.
– Virret antavat mahdollisuuden erilaisiin toteutustapoihin. Esimerkiksi Amazing
gracen voisi säestää säkkipillillä sinfoniaorkesterilla tai raskasmetallikokoonpanolla yhtä hyvin kuin uruilla tai kitaralla. Sovittajille ja soittajille riittää kyllä uusissa virsissä
puuhaa. Laulajalle virret ovat
helppoja ja mukavia, Aaltola sanoo.
Kirkolliskokous antoi vuonna 2010 kirkkohallitukselle
tehtäväksi lisävihkon valmistelun. Suomenkieliseen lisävihkoon valittiin 79 virttä ja
ruotsinkieliseen 147 virttä.
Kiitollisuus, ilo Jumalan luomista lahjoista ja ihmisen vastuu Jumalan luomassa maailmassa ovat virsien pääaiheina.
Tavoitteena oli vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä ja tavoittaa myös niitä, joille uskonnollinen kieli ja musiikki tuntuvat vierailta.
ENSIMMÄINEN suomalainen
virsikirja julkaistiin vuonna
1583. Nykyinen suomenkielinen virsikirja ilmestyi vuonna
1986, jonka jälkeen siihen on
lisätty muun muassa kirkollisten toimitusten virsiä.
Tunnetun suomalaisen kirjailijan Anna-Mari Kaskisen
sanoittamia tai suomentamia
virsiä on lisävihkossa 25 kappaletta. Kaskinen on mukana
Pirkkalan kirkossa keskiviikkona 23.11. kello 18 järjestettävässä virsi-illassa.
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Kirkkoposti syntyy yhteistyöllä

KIRKKOPOSTI
Aattoillan hartaus
tuo nuoret kirkkoon
Osallistuminen jouluaattoiltana järjestettävään aattohartauteen on vuosikymmenien aikana muodostunut
pirkkalalaisille nuorille perinteeksi. Vuosien aikana monet
jo Pirkkalasta pois muuttaneetkin nuoret ovat löytäneet
tiensä Pirkkalan kirkon kynttilöin valaistuun kirkkosaliin
perheittensä ja kavereittensa kanssa.
1. MIKSI KÄYT JUURI AATTOILLAN HARTAUDESSA?
2. MISTÄ SYNTYY JOULUTUNNELMASI?
3. MITEN ILAHDUTAT TAI MUISTAT LÄHEISIÄSI JA SUKULAISIASI JOULUNA?
JANINA KULMANEN, 18, PIRKKALA
1. Aattoillan hartaudessa on paljon tunnearvoa, sillä se on ensimmäinen joulukirkko, jossa
olen käynyt isäni kanssa ollessani 14-vuotias. Se sopii parhaiten meidän kodin jouluaaton rytmiin, koska aamupäivällä käymme haudoilla perheen kanssa. Aaton joulukirkossa tapaan tuttuja.
2. Perheen kanssa oleminen tekee
minulle aina joulun. Myös isovanhemmat kuuluvat meidän perheeseen.
3. Siskon kanssa ostamme kimpassa yleensä lahjat läheisille.
Ehkä jouluna tulee juteltua läheisten kanssa jotenkin paremmin ja rauhassa.
TILDA AHONEN, 24, TAMPERE
1. Osallistuminen aattoillan joulukirkkoon on perinne, jota olen
itse saanut olla luomassa perheeseemme. En ole käynyt muissa
jouluaaton kirkoissa, joten en
osaa verrata sen tunnelmaa muihin aattopäivän hartauksiin.
2. Ensilumen aikaan aloitan joulumusiikin kuuntelun ja siitä alkaa jouluun virittäytyminen. Joulutunnelmani syntyy villasukista,
enkelikellosta ja hyvästä uudesta kirjasta. Haudoilla käyminen ja jouluevankeliumin lukeminen ovat meidän perheessä hengellistä sisältöä.
3. Joka joulu yritän kovasti keksiä jotain pientä, jolla ilahduttaisin juuri sitä ystävää tai läheistä ihmistä elämässäni.
JAAKKO ALHO, 23, TAMPERE

1. Perinteet ovat kivoja ja niitä on hyvä pitää yllä. Käyn jouluaaton kirkossa ystävien kanssa
yleensä joka vuosi.
2. Pääsen jouluna rauhoittumaan ja olemaan perheen kesken. Joulutunnelma syntyy haudoilla käymisestä ja siitä, että perhe on yhdessä koolla ruokailemassa ihan ajan kanssa.
3. En lähetä mitään kortteja tai
osta lahjoja. Toivotan vain kaikille hyvää joulua.
TAAVI AHONEN, 27, TAMPERE
1. Iltaysin jouluhartaus sopii aatonvieton aikatauluuni perheen
kanssa parhaiten. Totutusti menen aattoiltana kirkkoon vaimoni ja perheeni kanssa.
2. Joulutunnelmaan kuuluvat
ruoka ja yhdessäolo läheisten
kanssa. Käymme hautausmaalla
ja sitten menemme äijälään syömään. Ennen jouluruokailua siskoni lukee jouluevankeliumin.
3. Lähetän joulukortteja ja toivotan hyvää joulua ihmisille.

Jouluaaton hartaus Pirkkalan kirkossa kello 21.
Teksti: Taru Lossi, kuvat: Arto Köykkä

Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

www.pirkkalanseurakunta.fi
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appilan taideilta

Pappilan väentuvassa (Pappilantie 65)

La 26.11. klo 18–20
”Naisia kristinuskon varhaisilta vuosilta.” Aihetta lähestytään taiteen, musiikin ja historian kautta.
Alustamassa tutkija Outi Lehtipuu.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2016
Pirkkalan Vanhassa kirkossa
klo 10 sanajumalanpalvelus.
Pirkkalan kirkossa klo 12
partiolaisten lupauksen anto.
Pirkkalan kirkossa pe 9.12. klo 17–19

Perheiden
”Pieni jouluvaellus”
Avoimet esitykset
tasa- ja puoli tunnein.

Joulukahvilat viikolla 50
Ma 12.12.
Ti 13.12.
Ke 14.12.
To 15.12.

Kirkkoveräjän seurakuntatalossa
Kapsäkin kerhotilassa
Kirkkoveräjän seurakuntatalossa
Kapsäkin kerhotilassa.

Mukavaa yhdessäoloa kahvittelun ja leikin lomassa.
Kaikissa kahviloissa ovet ovat avoinna klo 9–12.
Tervetuloa!

Kauneimmat
Joululaulut 2016
su 27.11.

klo 16 Vanha kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut.
Mukana Leena Lammas.
su 11.12. klo 14 Kirkkoveräjän seurakuntatalo
klo 15 Vanha kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut.
Mukana Leena Lammas.
klo 18 Pirkkalan kirkko
Mukana puhallinorkesteri ja Kirkkokuoro.
klo 19 Vanha kirkko
Mukana Joululaulukuoro.
su 18.12. Kauneimmat joululaulut -messu
Pirkkalan kirkossa klo 10.
Mukana Kirkkokuoro ja Kraak-kuoro.
pe 23.12. klo 16 Vanha kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 18 Vanha kirkko
Mukana Ulla Hannula, viulu.
klo 20 Vanha kirkko
Mukana Ulla Hannula, viulu.
ma 26.12. klo 18 Vanha kirkko
Kauneimmat Joululaulut -kirkko.

Joulukonsertit 2016
Naistenmatkan koulun kerronnallinen
joulukonsertti
ti 29.11. klo 18 Pirkkalan kirkko.
Vapaa pääsy. Väliajalla 5A lk:n puffetti.
Johanna ja Mikko Iivanainen duo
”Seimiyö”
la 10.12. klo 18 Pirkkalan Vanha kirkko.
Ohjelma 10 €.

1. advettisunnuntai 27.11.

Klo 10 messu Pirkkalan kirkossa,
virsikirjan lisävihkon käyttöönotto.
Pyhäkoulu messun ajan.
Messun jälkeen lähetys- ja diakoniantyön
joulubasaari. Joulumyyjäisistä löydät
jouluherkut, erilaisia käsitöitä, kirpputorin ja
arpajaiset. Myynnissä myös riisipuuroa ja
sekahedelmäsoppaa sekä kahvia ja pullaa.
Klo 16 lasten kauneimmat joululaulut
Vanhassa kirkossa.
Mukana Leena Lammas.

2. advettisunnuntai 4.12.

Ideat syntyvät yhdessä
Kirkkoposti ideoidaan yhdessä.
Ideointiin osallistuu viestintätyöryhmä
yhdessä viestinnän kanssa.

Klo 10 messu Pirkkalan kirkossa,
Pyhäkoulu messun ajan.
Messun jälkeen
afrikkalainen lounas.

Vieraana Purtasen lähettiperhe. Tuo sinäkin perheesi!
Lounas lähetyksen hyväksi 12 €/hlö tai
25 €/perhe.

3. advettisunnuntai 11.12.

Klo 10 messu Pirkkalan kirkossa,
Pyhäkoulu messun ajan.
Kauneimmat joululaulut:
klo 14 Kirkkoveräjän seurakuntatalo
klo 15 Vanha kirkko, lasten kauneimmat
klo 18 Pirkkalan kirkko
klo 19 Vanha kirkko

4. advettisunnuntai 18.12.
Klo 10 Kauneimmat joululaulut
-messu Pirkkalan kirkossa,
pyhäkoulu messun ajan.

Klo 18 Mieskuoro Laulajien
joulukonsertti Pirkkalan kirkossa.
Metsäkirkko ja
metsän joulurauhan
julistus
Pappilan laavulla
to 22.12. klo 19.
Glögitarjoilu.

Jouluaatto 24.12.
klo 11 Isovanhempien ja lasten
aattohartaus
Vanha kirkko.
klo 13 Vartin aattohartaus Vanha kirkko.
14 Vartin aattohartaus Vanha kirkko.
15 Vartin aattohartaus Vanha kirkko.
klo 13 Perheiden aattohartaus
Pirkkalan kirkko.
klo 15 Aattohartaus Pirkkalan kirkko.
klo 16 Aattohartaus Vanha kirkko.
klo 21 Aattohartaus
Pirkkalan kirkko.
klo 22 Jouluhartaus
Vanha kirkko.

Kamarikuoro Camena
ti 13.12. klo 19 Pirkkalan kirkko.
Ohjelma 10/15 €.
Joulukonsertti ”Kaksi Artoa”
Arto Järvinen, laulu ja Arto Kumari, piano.
ke 14.12. klo 19 Pirkkalan Vanhassa kirkko.
Vapaa pääsy.

Avoinna vielä torstaina 22.12. klo 10–17,
jolloin ilmainen glögitarjoilu asiakkaille.

Mieskuoro Laulajat
su 18.12. klo 18 Pirkkalan kirkko.
Ohjelma 20 €.

Joululahjat pukinkonttiin Sirpakasta!
- villasukkia - lapasia - käsitöitä - leivonnaisia Reilun kaupan tuotteita - lahjakortit Sirpakka joulutauolla 23.12.2016–8.1.2017.
Avoinna jälleen ma 9.1.2017

Monta eri vaihetta
Viestintä työstää ideoita ja aloittaa liitteen
tekemisen konseptin pohjalta. Juttujen kirjoittamisen pohjaksi tehdään paljon taustatyötä. Juttuja varten kerätään taustatietoa,
hankitaan haastateltavat, sovitaan haastattelut, mietitään valokuvat ja sovitaan valokuvaukset.
Aikataulutus ja siinä pysyminen ovat hyvin
tärkeitä Kirkkopostin syntymisessä.
Itse juttujen teko myös on pitkä prosessi juttutyypin valinnasta alkaen.
Tarkistuksia ja korjauksia
Kun tekstit ovat valmiit, varmistetaan teksteihin sopivat kuvat, kuvatekstit ja infolaatikot.
Valmiit tekstit ja kuvat toimitetaan taittajalle, joka kokoaa annetuista aineistosta suunnitelman mukaisen kokonaisuuden.
Liite syntynyt ja seuraavan odotus
aloitettu
Seuraavaksi liite saapuu oikoluetaan ja taiton tarkistukseen. Tarkistusten ja korjausten jälkeen liite laitetaan painoon. Kirkkopostin ilmestymisen jälkeen prosessi alkaa
taas alusta.

Pirkkalan seurakunta näkyi monipuolisesti Pirkkalaisesssa
Lehdessä olleita otsikoita:

Pyhäinpäivänä hilkjenytään haudalla ja kirkossa

Pirkkalaisessa viikoittain:

Sirpakka on vapaaehtoisten taidonnäyte

Seurakunta investoimassa Pappilaan ja Lotjaan

- toimintaamme esittelevä seurakuntapalsta

Silfverhuth kirkolliskokoukseen

Isyys on iso lahja

Partiolaiset keräävät Yhteisvastuulle

Uusia virsiä veisataan tuorreeltaan Pirkkalassa

Lohtua sanoin ja sävelin

Hautausmaallekin valmistellaan juhlavuotta

Pappila on vuoden kotiseututeko

“Avioliiton eteen täytyy tehdä työtä”

Elämänkokemus ja usko työn pohjalla

Markku Mannen seurakunnan ylivahtimestariksi

Seurakunta jakaa EU-ruokakasseja

Antti Lampinen kirkkovaltuustoon

Piirakkatalkoot Pappilassa

Joulu on tapahtuminen kulta-aikaa

Seurakunta investoi Pappilaan ja Lotjan leirikeskukseen

Eskarilaisille villasukat neulekahvilasta

Suomen värikkäin kirkkoherra
Harri Henttinen vieraana lauantaina Pappilassa

Hautakynttilää kannattaa polttaa etukäteen kotona

Jumalanpalvelus televisioon tehdään isolla joukolla
Seurakunnalla ylijäämäinen tilinpäätös
Vanhimpien kirkkojen jäljillä
Kirkkopyöräily yhdistää liikunnan ja kulttuurin
Pappilassa koko perheen juhannusjuhla
Yhteisvastuukeräys tuottanut Pirkkalassa jo 12 000 euroa
Hautausmaan isot kuuset kertovat vanhasta emäkirkosta
Medialähetys yltää sinnekin, minne on vaarallista mennä
Veneet pois seurakunnan rannoilta
Pappilan puuliiteri
Kirkolla korjataan vesivuoto
Kirkkovenekausi päätettiin yhdessä hyvällä mielellä
Pappila kaukana, Lotja lähellä?
Saattokellot soivat Aleppon uhrien muistoksi

Kirkko kutsuu jouluaattona
Joulurauha myös metsälle

- viikon Sana-kirjoitus
- erillimainoksia
- Sirpakan mainokset

Poimintoja vuoden 2016 julisteista

Pirkkalan seurakunta näkyi verkossa
Verkkosivujen kävijämäärät
Verkkosivujen julkaisujärjestelmä vaihtui 1.9.2016 Lukkari-järjestelmään.
Kotisivujen kävijämäärät kasvoivat uudistuksen myötä
21,2 prosenttia. Kävijätilastotietojen mukaan istuntojen
keskimääräinen kesto oli yli
kaksi minuuttia, eli kävijät
pystyivät sivuilla hyvin, eivätkä heti poistuneet.

Kaavion otsikko
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Some
Pirkkalan seurakunnan Facebooksivulla oli 2016 vuoden alussa 578
tykkääjiä ja vuoden lopuussa 813.
Kasvua oli 40,7 prosenttia.
Instagram otettiin käyttöön uutena
sosiaalisen median kanavana käyttöön toukokuussa.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

