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Tulossa perheleiri sekä aikuisten retki Saarenmaalle
Uusi pappi Laura Niska esittelyssä
Pirkkalan ystäväperhetoiminta on käynnistynyt
Yhteisvastuukeräys tukee koronasta kärsineitä lapsia ja nuoria
Yksinasuvien oloiltoja vietetään kerran kuussa

Ulkoilukummi lähtee mielellään seuraksi
vaikka pilkille tai lättyjä paistamaan.
Kummeja löytyy hyvin arkipäivien aamupäiville ja keskiviikkoiltoihin. Aikoja
voivat varata sekä perheet että
perhepäivähoitajat.

Kuva: Olivia Manninen
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Hyvää
edistämässä

V

altakunnallinen Yhteisvastuukeräys alkaa tulevana sunnuntaina. Ensimmäisen kerran vuonna 1950 toteutetun keräyksen erityinen piirre on
siinä, että sen keräyskohteet ovat vuodesta toiseen hyvin ajankohtaisia. Näin keräys nostaa esiin juuri niitä
teemoja, jotka ovat todellisuutta tässä ja nyt. Tämä toteutuu myös tänä vuonna, kun Yhteisvastuukeräyskampanjassa ovat esillä koronapandemiasta kärsivät lapset ja nuoret
niin lähellä kuin kaukana.
Maailmanlaajuisen pandemian myötä huomattavan suuri
joukko lapsia ja nuoria kokee entistä voimakkaammin eristäytymisen, yksinäisyyden ja toivottomuuden aiheuttamaa masennusta. Sinänsä välttämättömillä rajoituksilla on kääntöpuolensa, jotka näkyvät tällä hetkellä erityisesti koululaisten
ja opiskelijoiden keskuudessa. Vaikka etäopiskelu ja -koulu
ovat avanneet uusia mahdollisuuksia, ne eivät korvaa fyysistä läsnäoloa. Ihminen on luotu elämään yhteydessä toisten ihmisten kanssa, ja tuo yhteys on paljon muutakin kuin
verkon kautta tapahtuvaa yhteyttä.
Pandemian pitkittyessä ja rajoitusten jatkuessa on onneksi kiinnitetty huomioita lasten ja nuorten osalta siihen, että
kynnys etäopiskeluun siirtymiseen tai harrastusten täydelliseen kiinni laittamiseen on korkea. Tämä on ollut aivan oikea linjaus, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että pandemian
jäljet näkyvät vielä pitkään. Pandemian aikana 20 000 lasta
on lopettanut harrastuksensa pelkästään Suomessa.
Kehittyvien maiden osalta tilanne on vielä heikompi, koska etäopetukseen tarvittavat välineet ja osaaminen puuttuvat. Kun koulutus ei muutenkaan ole kaikkein hauraimmassa asemassa oleville mikään itsestään selvyys, koulujen sulkeminen syventää ahdinkoa entisestään. Moni lapsi on joutunut etsimään töitä, että perhe selviäisi.
Maailma kaipaa tällä hetkellä toivoa ja luottamusta enemmän kuin aikoihin. Niitä ei saada aikaan vain sanoilla, vaan
ennen kaikkea konkreettisilla teoilla. Tähän Yhteisvastuukeräys antaa erinomaisen mahdollisuuden. Käytetään tämä mahdollisuus.

Ystäväperheitä
kootaan yhteen
PIRKKALAN YSTÄVÄPERHETOIMINNAN tarkoituksena on etsiä muutamasta
samanlaisessa elämäntilanteessa olevasta perheestä ystäväperheiden rinki.
- Seurakuntana haluamme olla tukemassa, että perheet voivat tavata toisiaan,
ystävystyä ja saada vertaistukea vanhemmuuteen, kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Laura Furu.
Toimintaan pääsee mukaan täyttämällä lomake
verkkosivuillamme. Tämän
jälkeen seurakunnan työntekijä on yhteydessä perheeseen ja kartoittaa vielä tarkemmin millaiset ovat
perheen tarpeet ja toiveet.
Kun neljä tai viisi samanlaisen tilanteen jakavaa perhettä ilmoittautuu mukaan, niin

perheet kutsutaan tutustumistapaamiseen.
Perheistä pyritään kokoamaan useita ystäväperheiden rinkejä, joilla on yhdistäviä tekijöitä. Kutakin ystäväperherinkiä voi yhdistää myös jokin piirre perheissä, kuten esimerkiksi
samanikäiset lapset, erityistä tukea tarvitseva lapsi, harrastukset, uusperheys tai samankaltainen elämäntilanne.
Toiminta sopii siis kaikenlaisille perheille.
Lisätietoa Pirkkalan ystäväperheistä: pirkkalanseurakunta.fi/ystavaperheet

Kahvila Sirpakasta helmikuussa Yhteisvastuun pullapitkoja ja suklaakakkua.
Tuotto ohjataan Yhteisvastuukeräykseen.

”Aikuisena voi harmittaa,
että nuoruus meni näin”

“Niin kiva reissu, että oltais
lähdetty heti uudelleen”
SEIKKAILU keskiaikaisen linnan kapeilla käytävillä, korkea kalliojyrkänne suoraan
mereen ja majakka, jonka lähistöllä liiteli viisi merikotkaa.
Pirkkalalaisten Viola, 11, ja
Niilo Rautionmaan on
helppo luetella, mitä jäi mieleen leiriretkestä Saarenmaalle kesällä 2019. Muistoissa on
myös aurinko ja lämminhenkinen, iloinen yhteisöllisyys.
- Villihevoset, Viola Rautionmaa nostaa muiston ylitse muiden. Hän tarkoittaa eestinhevosia, jotka laiduntavat
vapaina Viron saarilla, myös
Saarenmaalla.
Tytär ja isä arvioivat retkikokemuksen täydelliseksi.
- Niin kiva reissu, että oltais
lähdetty heti uudelleen.
Nyt siihen onkin mahdollisuus, sillä Pirkkalan seurakunnan lapsiperheiden leiri
järjestetään yhdessä Valjalan
ystävyysseurakunnan kanssa
14.-18.7.2022. Pirkkalan seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan Anne
Vanhatalon mukaan perhe
tulkitaan väljästi: aikuisia voi
olla kaksi tai yksi. Hän voi olla
myös isovanhempi. Leiripaikka on sama kuin kesällä 2019
eli Valjalaa lähellä olevan Pühan seurakunnan leirikeskus.
- Ensimmäinen leiri oli täällä uutta. Kokemus oli hyvä.
Siitä on nyt helppo kertoa

Pandemiahuipun keskellä
täysi-ikäistyvät Aada ja Emma
odottavat yhä, että pääsisivät
elämään nuoruuttaan.
Sunnuntaina 6. helmikuuta
käynnistyvä Yhteisvastuukeräys
tukee koronasta kärsineitä
lapsia ja nuoria.
Teksti ja kuva

Heidi Möttönen

– KYLLÄ alkaa vähän ärsyttää, pirkkalalainen Emma Ojanen, 18, tokaisee.
Hän ja Aada Laiho, 17, olivat yläkoulussa, kun korona alkoi levitä Suomessa.
Kaksi vuotta kestänyt pandemia on osunut kovaa heidän ja heidän ikätoveriensa elämään.
Nuoret nostetaan esiin sunnuntaina 6.
helmikuuta käynnistyvässä Yhteisvastuukeräyksessä. Vuoden keräystuotto käytetään koronan seurauksista kärsineiden lasten ja nuorten auttamiseen.
Ojanen ja Laiho sanovat pandemian
leimaavan parhaita nuoruusvuosiaan. Väliin on jäänyt tapahtumia, joita ei voi enää
kokea. Ne vain vietiin pois.
Esimerkiksi ysiluokan loppusuoran piti olla täynnä kaikenlaista hauskaa. Yksi kerrallaan suunnitelmat peruuntuivat,
kun Suomi meni säppiin maaliskuun 2020
puolivälissä.
Kouluissa siirryttiin etäopetukseen kahden päivän varoitusajalla. Aluksi puhuttiin
kolmen viikon etäopetusjaksosta.
– Jo ensimmäisen viikon jälkeen alkoi
ahdistaa. Turhautti, kun en osannut käyttää kaikkia sähköisiä opiskeluympäristöjä, Ojanen sanoo.
– Tehtävien määrässä näkyi, että etäopetus oli uutta opettajillekin. Kouluhommia oli niin vähän, että ne saattoi
saada valmiiksi 20 minuutissa. Loppupäiväksi ei ollut mitään tekemistä, Laiho kertoo.
– Kaipasin muiden näkemistä ja kavereiden seuraa. Ysin loppu on yleensä
hauskaa aikaa, joka olisi ollut kiva jakaa
muiden kanssa, Ojanen toteaa.
Kunnan opiskeluhuollossa kontaktien
väheneminen huolettaa nuorten kehityksen kannalta.
– Nuoruusiässä rakennetaan omaa
identiteettiä ja se tapahtuu paljolti peilaamalla itseä ikätovereihin. Tähän tarvitaan ryhmiä ja yhteisöä ympärille. Myös
nuoruudessa tärkeään vuorovaikutustaitojen harjoitteluun tarvitaan ihan oikeita ihmisiä ympärille, ei pelkkiä pallukoita Teamsissa, koulukuraattori Sini Rajaniemi ja koulupsykologi Kaisa Rantala sanovat.
Seuraavaksi peruttiin kauan odotetut
Ysigaala ja Ysien ilta. Ne olivat etappeja, joiden väliin jääminen kaihertaa vielä
kahden vuoden jälkeen.
Lähiopetukseen palattiin, kun lukuvuotta oli jäljellä kaksi viikkoa. Kevätjuhlaa vietettiin pienimuotoisesti, mikä
ei vastannut nuorten odotuksia.
– Se oli ärsyttävää. Seiskalta asti oli katsottu, kun ysit hakevat todistuksen hie-

3

la on kokemusta leirien järjestämisestä.

Viola Rautionmaa lennättää itse
rakentamaansa leijaa Sõrven majakan lähistöllä Saarenmaalla kesällä
2019. 
Kuva: Niilo Rautionmaa.

ja kutsua paikallisia perheitä
mukaan, sanoo Valjalan seurakunnan kirkkoherra Hannes Nelis.
- Osa majoittui yhteishuoneissa, mutta meillä oli oma
huone. Pihapiiri oli iso ja turvallinen. Lapset saivat leikkiä
rauhassa. Jokaiselle päivälle oli
mukavaa tekemistä. Ruoka oli
hyvää, Rautionmaat kuvaavat.
Niilo Rautionmaa jatkaa
nauttineensa aikuisena siitä,
että ei tarvinnut huolehtia arkisista asioista vaan aikuinenkin sai lomailla.
- Näkee, että seurakunnal-

SAARENMAALLE matkataan
ensin laivalla Suomesta Viroon, sitten maantietä lauttarantaan ja Muhun saaren kautta perille. Rautionmaiden mielestä pitkä matka oli osa seikkailua.
- Kuresaaaren linnan valloitus, Pühan keppiheppakisat ja
perheiden ritariseikkailu sekä
tutustumista Valjalan perheisiin. Hiekkarannat, uinti ja ystävät odottavat Saarenmaalla, Anne Vanhatalo hahmottaa ensi heinäkuun ohjelmaa.
Saarenmaalle ja Valjalaan
suunnataan Pirkkalasta jo toukokuussa aikuisten leirille 12.15.5.2022. Majoituspaikka on
sama. Kummankin leirin ohjelmaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Valjalan seurakunnan kanssa. Leirien tavoitteena on kohtaaminen ystävyysseurakuntalaisten kanssa ja myös hengellisen elämän
vaaliminen.
Ohjelmassa on tutustumisretkiä lähellä oleviin kohteisiin
ja sunnuntaina osallistuminen
jumalanpalvelukseen Valjalan
kirkossa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Teksti: Liisa Heinänen

Laura-pappi on valmiina
kohtaamaan pirkkalalaisia
Positiivista pandemiassa on entisten itsestäänselvyyksien arvon näkeminen. Etäopetus sai pirkkalalaiset Aada Laihon (vas.) ja Emma Ojasen odottamaan esimerkiksi kouluun menemistä.
– Ennen haikailtiin kotiin, kotona opiskelu kuulosti unelmalta. Mutta kun sen on kokenut, osaa iloita siitä, että pääsee taas kouluun näkemään kavereita.

nossa kevätjuhlassa kaikkien edessä. Me
olimme oman luokkamme kesken näkemättä ketään muita, Laiho sanoo.
– Ei se ole mitenkään supervakavaa,
mutta kun nuoruusvuosilta peruuntuu
kaikki muukin, mitä on odottanut, tulee
vaan sellainen olo, ettei jaksa enää.
VAIKEUDET jatkuivat lukiossa, kun koronan uudet aallot veivät koulut jälleen
etäopetukseen.
Nuoret kertovat, että kotona opiskelu toi mukanaan käynnistymisvaikeuksia,
jotka kasvoivat laajemmiksi ongelmiksi.
– Olin koko päivän vaan sängyssä, jos
en opiskellut yhdessä jonkun kaverin
kanssa. Osallistuin kyllä tunneille, mutta
ei ollut motivaatiota tehdä samalla tavalla kuin koulussa, Ojanen kertoo.
– Aamutunnit saattoivat alkaa just niin,
että makasin vielä sängyssä tai laitoin samalla aamupalaa, Laiho sanoo.
– Jos oikein alkoi ahdistaa ja halusin
ryhtiä, menin keittiön pöydälle tekemään
tehtäviä ja oikeasti yritin saada opiskelusta kiinni. Mulla oli se hyvä puoli, että sain
olla yksin kotona.
Ojasella ei ollut mahdollisuutta ympäristön vaihdokseen. Keittiön olivat vallanneet veljet, jotka osallistuivat omil-

le tunneilleen. Myös vanhemmat olivat
etätöissä.
Olosuhteet ja motivaatiopula alkoivat
vaikuttaa oppimiseen.
– En oikein jaksanut enää kuunnella
Teams-tunneilla, keskittyminen ei riittänyt. Kun piti tehdä tehtäviä, en saanut
kunnolla aikaiseksi ja tein paljon vähemmän kuin oli tarkoitus.
– Ja siihen väsyy, kun on paljon kotona. Huomasin, että jos tein huoneessani tai sängylläni koulutehtäviä, en saanut
enää illalla hyvin unta. Alkoi olla vaikea
nukahtaa, Laiho muistaa.
NUORTEN psyykkinen huonovointisuus
näkyy moninaisina oireina.
Tutkimusten valossa toisiinsa kietoutuvat ahdistuneisuus ja kokemukset yksinäisyydestä ovat lisääntyneet. Myös väkivaltainen käyttäytyminen ja itsetuhoisuus
ovat hälyttävässä kasvussa, ilmeni Kirkon
kasvatuksen päivillä tammikuussa.
Koulupsykologin vastaanotolla näkyy
etenkin yleistynyt yksinäisyyden kokemus.
– Jos kaverisuhteissa on jo muutenkin
haastetta, niin korona-aika on lisännyt
vielä enemmän yksinäisyyden kokemusta. Yksinäisyys ja ulkopuolelle jääminen
ovat pahinta, mitä voi tapahtua nuoren

omasta näkökulmasta katsottuna. Tämä
lisää nuoren ahdistusta ja häpeän tuntemuksia, Rantala sanoo.
– Jos korona-aika on johtanut yksinäisyyteen tai pitkäaikaiseen eristäytymiseen
ikätovereista, huoli nousee myös pitkäaikaisvaikutuksista.
Ojanen ja Laiho kertovat välttyneensä
vakavilta mielenterveysongelmilta. Kumpikaan ei ole kokenut myöskään yksinäisyyttä, sillä heillä on ollut toisensa ja muita ystäviä.
Silti he arvioivat, että pandemian seuraukset voivat vaikuttaa pitkään.
– Kyllä mua saattaa aikuisena harmittaa,
että nuoruus meni näin. Nämä ovat ehkä
just ne tärkeimmät vuodet, Ojanen miettii.
– Tänä vuonna me molemmat täytämme 18, niin olisi kiva, jos koronaa ei olisi. Alkuvuonna syntyneet, kuten Emma,
eivät nyt pysty juhlistamaan synttäreitään
tai nauttimaan täysi-ikäisyydestä mitenkään, Laiho toteaa.
– Ylipäätään meidän nuoruutemme varmaan eroaa aiempien ikäluokkien nuoruuksista. Kaikki paikat on suljettu, eikä
nyt talvella oikein voi olla pihalla, Ojanen jatkaa.
– On paljon puhuttu, että lasten ja
nuorten pitäisi saada elää mahdollisim-

man normaalisti. Silti musta tuntuu, että rajoitukset kohdistuvat varsinkin meihin, Laiho sanoo.
Molemmat kaipaavat tavallista elämää
ilman jatkuvasti muuttuvia rajoituksia.
– Ettei olisi koko ajan perusasioista turhaa stressiä ja voisi tehdä suunnitelmia vähän pidemmälle. Tietäisi, pääseekö vielä ensi viikolla salille ja milloin pidetään
vanhojen tanssit.
Yhteisvastuukeräys alkaa su 6.2. ja
jatkuu vuoden loppuun asti. Lahjoitusvaihtoehdot pirkkalanseurakunta.
fi/osallistu/yhteisvastuu.

Yhteisvastuukeräys 2022
n Auttaa koronasta kärsineitä lapsia ja nuoria
n 60 % tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun
n 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa
n 20 % suunnataan kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.

TAMMIKUUSSA määräaikaisessa seurakuntapastorin tehtävässä aloitti Laura Niska.
Hänen työsuhde kestää elokuun loppuun asti.
Laura vihittiin papiksi
vuonna 2011.
- Minusta tuli teologi uskonnon opettajani innostamana. Kutsumus papin työhön
vahvistui opintojen aikana.
- Papin työssä saan kohdata ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan. Jokainen työpäivä on erilainen, ja joskus
jopa yllätyksiä täynnä. On
myös hienoa saada olla mukana ihmisten elämän käännekohdissa kirkollisten toimitusten kautta.
AIKAISEMMIN Laura on työskennellyt Tampereen Eteläisessä seurakunnassa, Tampereen seurakuntien perheasianneuvottelukeskuksessa sekä Ylöjärvellä Pappilan perhetalon toiminnanjohtajan sijaisena.
- Olen myös auktorisoitu
seksuaalineuvoja ja tällä hetkellä opiskelen myös seksuaaliterapeutiksi Väestöliitossa.
Uuden papin työtehtäviin
kuuluvat muun muassa yleinen seurakuntatyö, perhe- ja
parisuhdetyö sekä perheneuvonta.

- Vaikka Pirkkala ei ole ennestään minulle tuttu, niin aloitan papin työt täällä
innolla, sanoo seurakuntapastori Laura Niska.

- Papin työssä minulle on
tärkeää ihmisten kohtaaminen
ja kuunteleminen. Haluan pysähtyä ihmisten ainutkertaisen
elämäntarinan äärelle. Pappina kerron sanoin ja teoin Jumalan armosta ja rakkaudesta.
Laura tuo vahvistusta myös
perheneuvontatyöhön, josta

hänellä on koulutusta sekä
työkokemusta.
- Perheneuvonnassa pirkkalalaisilla on mahdollisuus saada maksutonta apua parisuhteen ja perheen kysymyksissä
sekä elämän kriisitilanteissa.
Juttelemaan saa tulla myös ilman kriisiä.
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YHTEISVASTUU on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys.

- Jumalanpalvelus Pirkkalan kirkossa klo 10.
Olli-Pekka Silfverhuth, Laura Niska, Laura Furu ja Liisa Aaltola.
- Uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen.

Muskarihenkiset kirkkovartit kirkossa klo 14.30, 15.30 ja 16.30.
Yksinasuvien tiimissä mukana oleva Anita Ranta näkee tärkeänä, että
yksinasuville tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteisölliseen toimintaan
mukaan.

Yksinasuvien
oloillat kerran
kuukaudessa
YKSINASUVILLE suunnattu
toiminta käynnistyi viime keväänä. Toiminnan idean taustalla on tarjota erilaisissa elämäntilanteissä yksinasuville
monipuolista matalan kynnyksen toimintaa, johon on
helppo tulla mukaan. Pirkkalassa on 34 % yksinasuvia
kunnan koko asuntokunnista.
- On tärkeää, että yksineläville tarjotaan mahdollisuutta osallistua yhteisölliseen toimintaan. Tällaisen toiminnan
kautta yksin eläville aikuisille mahdollistuu paikka tavata muita yksin eläviä ja saada vertaistukea, kertoo yksinasuvien tiimissä mukana oleva Anita Ranta.
- Monessa paikkaa on ollut
sinkkutoimintaa, mutta yksinasuvat eivät halua välttämättä pariutua, vaan keskustella
omasta arjestaan, hengellisyydestä ja muista erilaisista teemoista sekä olla yhdessä, tehdä asioita yhdessä, kertoo aikuistyönojaaja Jukka Peltola.
Ranta jatkaa, että tavoitteena on saada mukaan uusia seurakuntalaisia osallistumaan.
- Toivomme ja haastamme
yksinasuvia mukaan. Yhdessä
suunniteltu on samalla yhdessä tehtyä toimintaa.
Viime vuoden puolella
järjestettiin yhteensä kymmenkunta erilaista tapahtumaa. Kesäaikaan kokoonnuttiin Pappilan kodalla kerran kuussa keskustelujen ja
makkaranpaiston merkeissä.
Kesällä tehtiin yhteinen retki
Vähäjärven ympäristössä sekä jumpattiin yhdessä Vesilahden kirkkoherran ”Kirkkoharrin” kanssa Haikan lavalla.
SYYSKAUDELLA oli lisäksi pari
teemailtaa. Vieraaksi oli kut-

suttu yksinasuvien hallituksen
puheenjohtaja, Raija Eeva,
joka alusti keskustelua aiheesta yksinasuvat yhteiskunnassa ja seurakunnassa sekä päätoimittaja, Harri-Pekka Pietikäinen, Bonfirestä kertomaan itsensä johtamisesta.
Ennen joulua vietettiin vielä
yhteiset pikkujoulut Veskassa.
- Jo olleissa illoissa on ollut hyviä keskusteluja ja naurua. On ystävystytty sekä tehty asioita yhdessä, käyty muissa seurakunnan tapahtumissa
tai elokuvissa. Oloillat ovat tapaamisia varten ja niissä voi
sopia muuta omatoimista tekemistä kuukasi tapaamisten
lisäksi, selvittää Peltola.
YKSINASUVIEN ILLAT jatkuvat perjantaisin noin kerran
kuukaudessa seurakunnan tilassa Veskan Kapsäkissä toisessa kerroksessa. Kesällä on
tarkoitus jatkaa yhteisiä kokoontumisia Pappilan kodalla.
- Kevätkaudelle on luvassa muun muassa kirjallisuuttaa, musiikkia, virtaa arkeen,
kokkausta, lähiretkiä luontoon, konsertteja, elokuvia
sekä mielenkiintoisia vieraita, luettelee Ranta.
Huhtikuussa vieraaksi saapuu Ylellä nähdyssä dokumentaarisessa Papisto-sarjassa mukana ollut rokkipappi Tarvo Laakso.
- Tulen kitarani kanssa.
Laulan ystävyydestä, armosta, rakkaudesta ja kipeistä ihmissuhteista. Laulujen välillä
saamme myös hieman jutustella, lupailee Laakso.

Lisätietoja:
Jukka Peltola 050 380 7962
Tuula Mannermaa
050 430 7675
Anita Ranta 040 507 4034

Tule puuhaamaan ulkoilukummien kanssa!
Lähdetäänkö yhdessä pilkille, laskemaan mäkeä, kodalle paistamaan lättyjä...
Voit myös itse ehdottaa jotain mukavaa tekemistä. Aikoja voi varata kaikki perheet,
mutta myös perhepäivähoitajat! Soita tai laita viestiä numeroon 040 640 2526.

Kolhiintuneiden miesten saunaillat
Kolhiintuneiden miesten saunaillat tarjoavat keskustelufoorumin miehille, jotka ovat
elämässään saaneet erilaisia kolhuja. Illat koostuvat pienestä alustuksesta tai vierailijan tuomasta tervehdyksestä eri teemojen äärellä. Tämän jälkeen voimme jatkaa
vapaamuotoista keskustelua ja lisäksi paikalle tulleet pääsevät vielä saunomaankin
Pappilan rantatuvalla. Saunailtoihin voi osallitua myös Teamsin välityksellä.
Seuraavat kokoontumiset: 21.2. Teams:n välityksellä, 28.3. ja 2.5. klo 17.
Ilmoittadu mukaan: jukka.peltola@evl.fi tai jouni.kivimaa@evl.fi

Yksinasuvien oloillat

Yksinasuvien ryhmä kokoontuu kuukausittain Kapsäkkiin (kauppakeskus Veska 2. krs)
keskustelemaan ja olemaan yhdessä. Kevätkauden kokoontumiset perjantaisin klo 18–20.
25.2. Hanna Gibson: Elämän värit
25.3. Virtaa arkeen
29.4. Rokkipappi Tarvo Laakso: “Toinen toisissamme ihmemaa”
Poikkeuksellisesti Pappilan rantatuvassa.
13.5. Keventäen kohti kesää

Rokkipappi
Tarvo Laakso
29.4. klo 18-20
Pappilan
rantatupa

Lisätiedot: Anita Ranta p. 040 507 4034.
Aloita aamusi hiljentymällä

Hiljainen
aamurukoushetki

torstaisin ja perjantaisin klo 8-9
Vanhassa kirkossa.

Aikuisten kevätretki
Saarenmaalle 12.–16.5.2022
Matkalla yhteistä ohjelmaa ystävyysseurakunnassamme Valjalassa ja retkeilyä kauniilla saarella.
Retken hinta 150 €.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

https://soundcloud.com/pirkkalanseurakunta

Taivaan alla -podcast nostaa esiin ajankohtaisia ja ajattomia aiheita kirkosta,
seurakunnasta ja elämästä yleensä. Äänessä ovat kiinnostavat vieraat talon sisältä
ja ulkopuolelta.
Podcast tarjoilee eväitä myös paastonaikaan ti 1.3. klo 18 alkaen. Pääsiäiseen
huipentuvan sarjan jaksoissa käsitellään kristillisiä hyveitä. Ensimmäisessä osassa
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth pohtii uskoa.

SAARENMAAN PERHELEIRI 14.–18.7.2022

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

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

#Yhteisvastuu2022
#LahjoitaMulleHuominen

Keräyksen tuotosta jää 20 % Pirkkalan seurakuntaan.
Tällä tuetaan Pirkkalan perheystävätoiminnan kehittämistä
sekä yläkouluikäisten nuorten toiminnallisten vertaisryhminen
aloittamista.

/ /
Auttaa voit monin eri tavoin lahjoittamisen
lisäksi osallistumalla Yhteisvastuun hyväksi
järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
TULOSSA...

* laskiaisrieha 27.2.
* pakopeli kirkossa
* järjestämällä lasten kotasynttärit
* konsertit
* Pappilan kesäsaunat
* Perheiden Pihlis ja Pihlisrock
* lipaskeräys maaliskuussa
...ja paljon muuta kivaa.

Kuuntele, mikä seurakunnassa puhuttaa.

– yhdessäoloa, aurinkoa ja ystäviä äidin, isän, mummin tai vaikka kummin kanssa.

Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea, turvaa
ja läsnäoloa. Keräyksellä kerätään varoja toimintaan, jolla nuorten arkeen voidaan lisätä aikuisten
tuomaan turvaa niin Suomessa kuin maailman katastrofialueilla. Voimme yhdessä pitää huolen, että
yksikään lapsi ja nuori ei jäisi yksin.

/

- narunvetoa
- Yhteisvastuubingo tasatunnein
- vohveleita, makkaraa ja muuta suolaista
ja makeaa syötävää
- ja paljon kaikkea muuta.

/

LAHJOITA MULLE HUOMINEN

Laskiaisrieha 27.2. klo 14–17 Pirkkalan kirkon pihapiirissä
- poniratsastusta
- vauhdikasta ajelua
- mäenlaskua
- onnenpyörä
- arvontaa

/

YHTEISVASTUUKERÄYS 2022 avataan su 6.2.

YHTEISVASTUU 2022 -keräys

Ilmoittaudu:
pirkkalanseurakunta.fi/
ilmoittautumiset

Leiriin kuuluu retkeilyä saarella: linnan valloitus, tuulimyllymäki
sekä upeat hiekkauimarannat.
Monenlaista tekemistä leirikeskuksessa: keppiheppakisat,
perheiden ritaritehtävä ja ystävyysseurakuntalaisiin tutustumista.
Leiripaikkana Puhan leirikeskus Saarenmaalla. Leiriohjelmassa huomioidaan eri-ikäiset leiriläiset.
Leirimatka linja-autolla ja laivalla puolihoidolla. Majoitus täyshoidolla perillä.
Leirin hinta aikuiset 100 €, alle 15-vuotiaat 80 €.

AUTA JA LAHJOITA.
MobilePay-lahjoitusnumero 23710
Nettisivujen kautta: yhteisvastuu.fi/pirkkala

