Tule mukaan

Yksilöllisesti yhdessä
Jokaisella on tarve kuulua johonkin. Lähiyhteisö on tärkeä. Seurakuntamme
on kohtaamispaikka, jossa jokaista arvostetaan yksilönä. Monenlaisia vastuunkantajia tarvitaan yhteisiin tehtäviin.

Lapset ja nuoret
Lapsille ja lapsiperheille suunnattua
toimintaa ovat erilaiset kerhot, perhemessut, pyhäkoulut, pyhisparkit, muskarit, teemapäivät ja leirit. Toimimme
yhteistyössä koulujen ja päiväkotien
kanssa. Rippikouluun osallistumisprosentti on Pirkkalassa huomattavan suuri kuten myös nuortenilloissa mukana
olevien nuorten määrä. Tuemme nuorten osallisuuden vahvistamista. Seurakunnassa on oma työntekijä myös
nuorten aikuisten (18–35-vuotiaat)
työssä, joka on vilkasta. Esimerkiksi
leirejä ja keskusteluiltoja järjestetään
runsaasti. Katso lisää seuris.net
Aikuiset ja ikäihmiset
Aikuistyössä on mukana paljon vapaaehtoisia toimijoita. He tuovat mukanaan

omaa erityisosaamista. Esimerkiksi
erilaisia pienryhmäohjaajia on tullut
seurakuntalaisten joukosta. Vapaaehtoisten joukossa on myös paljon ikäihmisiä. Lähetystyön myymälä-kahvila
Sirpakka on toiminut jo vuodesta 2001
pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kahvilassa
on myynnissä joka arkipäivä vapaaehtoisten leipomia tuoreita leivonnaisia.
Eläkeläiset vastaavat puolestaan Apurit-toiminnasta, joista monet yksinäiset
ja ikääntyneet kuntalaiset saavat apua
erilaisiin käytännön töihin. Apureihin
voi ottaa yhteyttä arkisin klo 9–13 p.
050 452 9110.
Kuorotoiminnallamme on pitkät perinteet. Kausikuoromme tarjoavat osallistumismahdollisuuksia ilman pitkiä
sitoutumisia. Tällaisia kuoroja on esimerkiksi pääsiäisen ja joulun aikoihin.

Mukana elämän käännekohdissa
Olemme mukana elämän käännekohdissa kuten kasteessa, konfirmaatiossa,
avioliittoon vihkimisessä ja hautaan siunaamisessa.
Kaste kantaa läpi elämän
Kaste liittää ihmisen Kristuksen yhteyteen, kirkon ja seurakunnan jäseneksi.
Kastetilaisuus järjestetään yleensä kirkossa, seurakunnan muissa tiloissa tai
kotona. Yleensä lapsi kastetaan noin
kahden kuukauden ikäisenä. Jos kaste
on jostain syystä jäänyt toimittamatta,
se voidaan hoitaa myöhemminkin. Kasteen yhteydessä lapsi saa myös kummit, aikuiset kanssakulkijat.
Rippikoulussa käydään läpi elämän
kysymyksiä
Rippikoulussa nuori pääsee myös tutustumaan tarkemmin siihen evankelisluterilaiseen uskoon, johon hänet on
kasteessa liitetty. Rippikoulun jälkeen
nuoret osallistuvat konfirmaatioon,
joka on seurakunnan ja nuorten yhteinen juhla. Konfirmaatiossa nuoret tunnustavat uskon yhdessä seurakunnan
kanssa ja saavat siunauksen.

Avioliittoon vihkiminen ja avioliittoon siunaaminen
Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä on keskeistä siunauksen pyytäminen avioliittolle ja vihittävien koko elämälle. Seurakunta rukoilee yhdessä avioliiton puolesta.
Kirkkohäihin liittyy usein mielikuva isosta tilaisuudesta.
Kirkko sopii kuitenkin myös pienimuotoisen, intiimin
vihkimistilaisuuden järjestämiseen. Seurakunta järjestää
vuosittain tunnelmallisen häätapahtuman, jossa kirkkohäät on mahdollista toteuttaa pienimuotoisesti ja vaivattomasti.

Kodin siunaaminen
Kirkkollisiin toimituksiin kuuluu myös
kodin siunaaminen. Se on rukoushetki,
jossa kiitetään kodista, pyydetään siunausta sen asukkaille ja rukoillaan, että
kodissa vallitsisi rakkaus.
Kodin siunaamisen rukoushetken voi
toteuttaa monella tavalla. Siunaamisen
voi esimerkiksi yhdistää tupaantuliaisiin, kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen
yhteyteen tai muuhun juhlaan.

Hautaan siunaaminen tuo lohtua
Kristillisessä hautaan siunaamisessa
saatetaan vainaja Jumalan käsiin. Häntä
muistetaan yhdessä saattoväen kanssa,
ja samalla pyydetään voimia sekä siunausta hänen läheisilleen. Seurakunta
tarjoaa läsnäoloa ja järjestää sururyhmiä syksyisin ja keväisin. Lisätietoa sururyhmistä saa diakoniatyöntekijöiltä.
Päivystävä pappi on paikalla seurakuntatoimistolla aamupäivisin maanantaina ja tiistaina.

Seurakunnan diakoniatyö
haluaa tavoittaa myös
sellaiset avuntarvitsijat,
joita muut eivät ole
huomanneet.

Tukea ja läsnäoloa vaikeina hetkinä
Elämässä tapahtuu yllättäviä ja odottamattomia asioita sekä pieniä ja isoja
kriisejä. Tällöin jokapäiväisestä arjesta selviytyminen voi olla työn takana.
Seurakunnan perustehtävä on auttaa
ja tukea vaikeuksien keskellä, niin
käytännöllisissä asioissa kuin henkisessä selviämisessäkin.

Läsnäoloa ja kuuntelijoita
Yksinäisyys, syyllisyys, masennus, suru
ja huolet ovat asioita, joista on hyvä
puhua toisen kanssa. Seurakuntamme
työntekijöistä erityisesti papit ja diakoniatyöntekijät ovat valmiina kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Heihin voi ottaa yhteyttä aivan arkisissakin asioissa.

Lähetystyö, kansainvälinen vastuu ja
monikulttuurisuus
Lähetystyö on seurakuntamme toiminnan
ydintä. Seurakunnallamme on hyvät yhteydet kirkon lähetysjärjestöihin. Yhteistyötä
tehdään aktiivisesti myös Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Seurakunnan rippikoululaisilla
ja nuorilla on kummilapsia Etiopiassa. Seurakunta toimii myös monikulttuuristen perheiden tukena.
Verkostot
Pirkkalan seurakunta toimii yhdessä esimerkiksi kunnan ja useiden järjestöjen kanssa.
Yhteistyön kautta tavoitetaan myös erityisryhmiä, jotka tarvitsevat kohdennettua tukea. Pirkkalassa kannetaan yhteisvastuuta
laajasti. Vapaaehtoistyö.fi –verkosto kokoaa
myös vapaaehtoiset auttajat yhteen.
Katso lisää vapaaehtoistyo.fi/pirkkala

Astu matalan kynnyksemme yli
Pirkkalan seurakunnan tehtävänä on välittää Jumalan armoa ja rakkautta sanoin ja teoin. Kutsumme ihmisiä yhteen ja tarjoamme
mahdollisuuden pohtia elämän kysymyksiä
yhdessä muiden kanssa. Seurakuntamme on
matalan kynnyksen paikka, jonne kaikki ovat
tervetulleita.
Jumalanpalvelus, seurakunnan säännöllinen
kokoontuminen, on seurakunnan olemuksen
ydin.
Luonnon keskellä vietetyt hartaushetket ja
yhteiset kokoontumiset tuovat arjen keskelle
tilaa pysähtyä. Pappilan alueen kaunis luonto
on vapaassa virkistyskäytössä. Siellä on hyvät
mahdollisuudet retkeillä ja hyödyntää luontopolkua, laavua ja lintutornia. Pappilan alueella
on myös frisbeegolfrata. Seurakunnan omalla
kirkkoveneellä soudetaan Pyhäjärvessä.
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