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Seurakunnan vapaaehtoiset Apurit ovat jo
pitkään toimineet tarjoten palveluitaan lähinnä
ikäihmisille, yksinäisille ja yksinhuoltajille. Apurit
auttavat arjessa naapuriavun tyyppisissä asioissa.
Apureihin voi ottaa yhteyttä arkisin ma-pe klo 9–13
puh. 050 452 9110.
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• Ikäihmiset vertaisohjaajien digiopissa
• Lyhtyvaellus virittää pyhäinpäivään
• Konferenssi Pirkkalan kirkossa vie katseet
maailman naisiin
• YK:n päivänä soi Matkalaisen musiikkimessu
• Pappilan taideiltoja toteutettu jo 10 vuotta
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Kohti vapaampia
aikoja

S

yysiltojen pimentyessä suomalaisessa yhteiskunnassa
kuljetaan kohti vapaampia aikoja. Tätä on odotettu
ja kaivattu. Koronavirus ei ole poistunut keskuudestamme, mutta tartuntamäärät ja sairaalahoidon tarve ovat kääntyneet laskuun, ja rajoituksia on purettu. Mihinkään holtittomuuteen ei kuitenkaan ole vielä syytä heittäytyä, mutta onneksi voimme jo kokoontua vapaammin yhteen. Siirrymme kohti uutta paljon oppineena, mutta myös pitkään koronan jättämiä jälkiä korjaten. On myös
huomioitava globaali näkökulma. Rokotekattavauus on monissa hyvin voivissa länsimaissa kohtuullisen hyvä, mutta kehittyvissä maissa tilanne on toinen. Pandemia ei ole vielä ohi.
Kun seurakunnissa ja monissa muissa yhteisöissä on avattu toimintaa, on edetty varovaisin askelin. Yhteen tulemisen
ja yhteisön kaipuu on suuri, mutta toisaalta moni on ymmärrettävästi varovainen. Nyt tarvitaankin kykyä kutsua ja
kohdata, mutta antaa yhtä lailla tilaa ja kunnioittaa hitaasti kiiruhtavia. Ihmiset ovat tässäkin suhteessa erilaisia, ja hyvä niin. Kiinnostavaa on myös nähdä, mitä uutta yhteiskunnan avautuminen tuo? Kuinka pitkään menee, että ihmiset
kättelevät toisiaan? Kuinka pitkään mietimme eri tilanteissa, pidämmekö maskia vai emme?
Rajoitusten vapautuminen avaa myös seurakunnan toimintoja. Ajankohta on hyvä, koska olemme kulkemassa kohti edessä häämöttävää joulun aikaa, joka on erityisellä tavalla yhteisöllisyyden aikaa. Toiminnan avaamisen rinnalla on
kuitenkin mietittävä, mitä kaikkea on opittu viimeisen puolentoista vuoden aikana. Onhan tähän ajanjaksoon mahtunut paljon hyvääkin. Nopeasti tulee mieleen digitaalisuuden
vahvistuminen ja toimintojen vieminen entistä enemmän ulos
luontoon. Näitä on hyvä painottaa jatkossakin. Samalla, kun
yhteisöä ja yhteen tulemista kaivataan, on yhteisöllisyydelle
löytynyt uusi muotoja. Ne kannattaa ottaa vanhojen hyvien
tapojen rinnalle kulkiessamme uutta kohti.

Lyhtyvaellus virittää
pyhäinpäivään
PYHÄINPÄIVÄNÄ 6. marraskuuta muistetaan jälleen
edesmenneitä läheisiä. Pyhän viettoon laskeudutaan
seurakunnan ja partiolaisten perinteisellä lyhtyvaelluksella aattoiltana 5. marraskuuta.
Tänä vuonna vaellusreitti kulkee Pappilan alueella. Matkaan lähdetään yhdessä Pappilan pihasta kello 18. Auton voi jättää joko
Pirkkalan Vanhalle kirkolle
tai Pappilaan.
Vaellukselle kannattaa varustautua sään mukaisesti ja
sopivin jalkinein.
– Mukaan kannattaa ottaa myös oma lyhty. Kynttilän voi käydä viemässä hautausmaalle ennen tai jälkeen
vaelluksen, pastori Reetta
Väisänen sanoo.
– Vaellamme hiljaisuuden
vallitessa lyhyen reitin, jonka
päätteeksi vietämme Pappilan laavulla hartaushetken.
Väisäsen lisäksi vaellukselle osallistuu seurakunnan

Lyhtyvaellukselle lähtö Pappilan pihasta (Pappilantie 65) pe
5.11. klo 18. Vaelluksen päätteeksi duo Sarastuksen kynttiläkonsertti Vanhassa kirkossa (Anian rantatie 226) klo 19.

MAAILMAN PIHAMAILLA –
MATKALAISEN MESSU on
Teneriffalla turistikanttorina toimineen Markku Ylipää
ja turistipappina työskennelleen Jouko Ikolan yhteistulos.
Messu toteutetaan Pirkkalan
kirkossa YK:n päivänä sunnuntaina 24. lokakuuta.
– Maailman kaikissa kylissä
me etsimme pihapuuta, kiintopistettä, elämän syvintä lähdettä. Etsiminen vie meidät usein
matkalle oman sisimpämme syvyyksiin, jossa elämämme tarinat aina lapsuudesta lähtien
kuiskaavat kipujaan ja ilojaan,
kertovat messun tekijät Markku Ylipää ja Jouko Ikola alkulaulun virittämästä teemasta.
Musiikkimessun laulujen
sävelmät ovat Markku Ylipää
sävellyksiä. Hän sävelsin messun Kirkon ulkosuomalaistyön
konferenssiin, joka pidettiin
Tampereella Aitolahdella elokuussa 2019.

Markku Ylipää soittamassa urkuja anglikaanisesta All Saint´s church
-kirkossa Puerto de la Cruzissa, Teneriffalla.

MUSIIKISSA kuuluu etsijän
kaipaus, valon ja varjon, surun ja ilon vuoropuhelu.
– Matkalaisen messu liittää
meidät juuriansa etsivien rukoilijoiden pitkään saattoon,
jossa kodin ja aidon elämän
ikävä on aina läsnä. Saattajana kulkevat Raamatun suuret
kertomukset heistä, jotka vaelsivat, taistelivat ja etsivät ko-

tiaan suuren kaipauksen kuljettamina.
Messuun on seurakunnan
helppo osallistua, sillä messussa on oma käsiohjelma. Ehtoollisosa toteutetaan ja lauletaan kuitenkin tuttuun tyyliin Pirkkalan omalla kaavalla.
Seurakunnan laulua on tukemassa Kirkkokuoro.

Konferenssi vie katseen maailman naisiin
Teksti ja kuva Liisa Heinänen

Olli Hämäläinen (kesk.) kuvailee vertaisohjaajan työtä palkitsevaksi. – Kun saa autettua ihmistä, tulee itsellekin hyvän olon tunne. Vasemmalla vieressä Jouko Viitanen ja oikealla Pentti Knuuti.

Verkossa kaikki on klikkauksen
päässä, jos sinne on
edellytykset päästä. Ikäihmisten
digituen tarpeeseen on
havahduttu seurakunnan
Apureissa, joka on ottanut
opastusta harteilleen.
Teksti ja kuva Heidi Möttönen

työntekijöistä nuorisotyönohjaaja Jenna Gustavsson.
Lyhtyvaelluksen jälkeen
Vanhassa kirkossa konsertoi kello 19 alkaen Sarastusduo. Duon muodostavat laulaja Kristiina Olanto ja pianisti Harri Taittonen. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmamaksu on viisi euroa.

Messumusiikissa kuuluu etsijän kaipaus
sekä surun ja ilon vuoropuhelu

VEROILMOITUS odottaa täyttämistään,
mutta verkkosivulla vastassa on linkkiviidakko. Jossain on kohta, josta kirjaudutaan asiointipalveluun. Kuinka se tapahtuu – ja onko vaaraa, että sivustolle
syötetyt tiedot päätyvät vääriin käsiin?
Kysymykset ovat arkipäivää Olli Hämäläiselle, joka opastaa ikäihmisiä digitaalisten laitteiden ja palvelujen käytössä ATK Seniorit Mukanetti ry:n vertaisohjaajana. Pulmia ratkotaan joka toinen
tiistai Pirkkalan pääkirjastossa kokoontuvassa avoimessa ryhmässä.
– Eniten työllistävät älypuhelimet,
tabletit ja kannettavat tietokoneet. Onpa joku joskus tullut myyntipakkauksessakin olleen laitteen kanssa ja sanonut,

että tämä pitäisi saada käyttöön, Hämäläinen kertoo.
Ajatus digipulmille omistetusta ryhmästä heräsi muutama vuosi sitten seurakunnan naapuriapuryhmä Apureissa,
johon Hämäläinen myös kuuluu. Kun
tietokoneisiin liittyviä tehtäviä alkoi tulla entistä enemmän, vapaaehtoisten auttajien oli etsittävä koulutusta.
– Löysimme Mukanetin, joka on alusta
alkaen ollut kotipesämme. Sieltä olemme
saaneet peruskoulutuksen ja tukea opastustehtäviin, Hämäläinen sanoo.
Kokoontumiset eivät kuitenkaan ole
syrjäyttäneet kotikeikkoja. Apurit lähtevät asiakkaiden luo edelleen myös digiasioissa, sillä esimerkiksi reitittimen uudelleenkäynnistys vaatii kotikäynnin.
SUOMESSA yli puoli miljoonaa ikäihmistä elää digiyhteiskunnan ulkopuolella. Se on todellisuutta, jossa netistä ei
tarkisteta pankkitilin saldoa, varata lääkäriaikaa tai seurata striimattua jumalanpalvelusta.
– Näiden palvelujen ulkopuolelle
jääminen syrjäyttää. Olen kuvannut sitä
niin, että ihmisistä tulee kakkosluokan
kansalaisia. On velvollisuuksia, muttei
pääsyä niiden hoitamiseen, ainakaan
yhtä helposti kuin aiemmin, Hämäläinen
toteaa.

Pirkkalalainen Jouko Viitanen, 74,
hankki verkkopankkitunnuksen, kun
Osuuspankki kymmenen vuotta sitten
luopui maksuautomaattien käytöstä.
– Kun ne vietiin pois, ajattelin, että tämä täytyy opetella. Hoidan netissä vain
pankkiasioita. Nyt se tunnus on sitten
riesana, hän naurahtaa, mutta vakavoituu pian.
Viitasta mietityttää tietoturva – se,
kuinka estää kirjautumistietojen vuotaminen vääriin käsiin.
– On huoli siitä, että teen epähuomiossa sellaisen peruuttamattoman mokan,
jonka seurauksena joku pääsee hyötymään
tiedoistani. Että ne ovat hetkessä jonkun
toisen taskussa.
Viitanen on saanut apua ja ohjausta
Mukanetin tapaamisissa. Niissä hän on
käynyt tarpeen mukaan parin vuoden
ajan sekä Tampereen eri toimipisteissä
että Pirkkalassa.
– Opastus on ollut hyvää kautta linjan
kaikissa paikoissa. Asioita käydään läpi
sopivan rauhallisesti, Viitanen kiittelee.
Vertaisohjaaja Hämäläinen arvioi, että
usein juuri opetuksen tahti voi olla esteenä oppimiselle.
– Jos vaikka lapsenlapset neuvovat laitteiden käytössä, he saattavat näyttää asioita liian nopeasti. Ei välttämättä osata
ajatella, että ikääntynyt tarvitsee kiireet-

tömän ympäristön ja toistoja uusien taitojen oppimiseen.
PIRKKALALAINEN Pentti Knuuti, 78,
muistaa, kun tietokoneet mullistivat työelämän.
– 80-luvun alussa organisaatio ja tehtävänkuva alkoivat muuttua. Eteeni iskettiin tietokone ja sanottiin, että rupea tekemään tällä töitä. Työpaikalleni perustettiin sitten tietokonekerho, ja minä olin
sen vetäjäkin, vaikken ymmärtänyt koneiden päälle tuon taivaallista, nykyään Pirkkalan kansalliset seniorit ry:n tiedottajana toimiva Knuuti kertoo.
Vastuuta ikääntyneiden opastamisesta
ovat ottaneet juuri vapaaehtoisjärjestöt ja
kansanopistot. Se ei kuitenkaan tarkoita,
ettei palveluntuottajien tarvitsisi huomioida ikäihmisiä, Olli Hämäläinen huomauttaa.
– Julkinen puoli tuntuu heränneen tähän viime vuosina. Olen aiemmin moittinut sitä, että verkkoon tehdään monenlaisia digitaalisia palveluja, mutta niiden
käytössä ei tueta eikä apua ole helposti
saatavilla muita kanavia pitkin. Esimerkiksi puhelinlinjat ruuhkautuvat helposti määrättyinä aikoina.
– Mukanetin tapaamisiin tulee silloin
tällöin henkilöitä, jotka haluavat, että täytetään veroilmoitus netissä.

Vertaisohjaaja saa istua vieressä ja opastaa navigoinnissa, muttei kirjautua palveluihin asiakkaan puolesta. Myöskään laitteen tekniikkaan tai ohjelmien sisältöön
ei kosketa. Toisinaan asiakas ohjataankin
ammattilaisen pakeille.
DIGIOHJAUSTA hakevat ovat motivoituneita oppimaan, mutta verkkoon siirtyminen herättää ikäihmisten joukossa myös
vastarintaa. Kuinka tavoitetaan ne ihmiset, jotka eivät halua käyttää tietokonetta tai älylaitteita, netistä puhumattakaan?
Olli Hämäläinen tarjoaa vastaukseksi
niin sanottua etsivää vanhustyötä.
– Seurakunnan diakoniatyössä voitaisiin tunnistaa ikäihmisiä, jotka ovat jäämässä syrjään digimaailmasta. Eläkeläisjärjestöillä, kuten Eläkkeensaajien Keskusliiton yhdistyksillä ja Pirkkalan kansallisilla senioreilla, on myös potentiaalia
tavoittaa näitä ihmisiä.
Myös Pentti Knuuti uskoo, että tiedottamisen lisäksi tarvitaan henkilökohtaisia
yhteydenottoja.
– Lähes aina tapaamisiin on parin sadan
ihmisen joukosta joku tullut, kun olen lähestynyt jäseniämme sähköpostitse.
Mukanetin digiohjausta ikäihmisille on tarjolla Pirkkalan pääkirjastossa parittomien
viikkojen tiistaisin klo 10–12.

– TEIMME valtavan määrän
paperiperhosia, joilla koristelimme kirkon. Yhteinen
ruokailu ja juhla toi yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden naisten kanssa. Ystävystyin erään naisen kanssa, ja
olemme jakaneet siitä lähtien toisillemme peukkuja Facebookissa.
Näin kuvaa pirkkalalainen
Maarit Korhonen kokemustaan Pirkkalassa vuonna 2017
järjestetystä valtakunnallisesta Toivoa naisille (TN) -työn
konferenssista.
Hän lisää vielä ehkä tärkeimmän.
– Koin ilmapiirin rakastavaksi. Oli helppo olla oma itsensä.
Nyt neljän vuoden jälkeen
Pirkkala kutsuu taas naisia Pirkkalasta ja eri puolilta
Suomea lokakuun viimeisenä
lauantaina järjestettävään TNkonferenssiin.
Korhonen sanoo, että uutiset Afganistanista ovat tuoneet Toivoa naisille -työn teemat entistäkin selvemmin esille: tietoisuuden tyttöjen ja
naisten tilanteesta eri puolilla maailmaa sekä heidän puolestaan rukoilemisen. Eri medioiden kautta lähetettävät
TN-ohjelmat viestivät erityisesti naisille siitä, että jokainen heistä on arvokas ja luotu yhdenvertaiseksi miehen
kanssa.
– Minua innostaa ja rohkaisee se, että voin auttaa hädässä olevia tyttöjä ja naisia
saamaan elämäänsä sisältöä
ja turvaa.
PIRKKALAN konferenssin
pääpuhujaksi tulee Toivoa
naisille -liikkeen kansainvälinen johtaja Peggy Bangs Yhdysvalloista. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli naisten
johtajuutta. Hän on kouluttanut naisjohtajia eri puolilla

Maarit Korhonen sanoo voineensa kertoa Toivoa naisille -ryhmässä
luottamuksellisesti syvistäkin tunteista. – Olen saanut kokea toisten
tukevan ja ymmärtävän.

maailmaa ja auttanut seksiperäisen ihmiskaupan uhreja
kotimaassaan ja muuallakin.
Työ on kansainvälisen medialähetysjärjestön TWR:n
työtä. Suomessa sen taustajärjestönä on Medialähetys
Sanansaattajat eli Sansa.
Bangs puhuu Pirkkalassa
teemanaan Kantakaa toistenne taakkoja. Juhliin tuo terveisensä myös Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan TN-koordinaattori Miia da Silva. Hän aloitti tehtävässään Sansan lähettämänä tämän vuoden alussa ja
tuli silloin Pirkkalan seurakunnan nimikkolähetiksi. Pirkkalan seurakunta ja Sansa järjestävät konferenssin yhdessä.
MAARIT KORHONEN on mukana Pirkkalan seurakunnassa
noin kerran kuussa kokoontuvassa TN-rukousryhmässä. Rukousryhmiä toimii eri
puolilla Suomea yli sata. Niitä yhdistää TN-rukouskalenteri, jossa on yksi rukous kuukauden jokaiselle päivälle. Sen
rukoilee yli 10 000 rukoilijaa
eri puolilla maailmaa. Kalenterin teemoja ovat esimerkiksi tyttöjen ja naisten koulutus,
lapsimorsiamet ja pakolaiset.
– Rukoilemme vaikeassa
tilanteessa olevien tyttöjen ja
naisten puolesta. Minua innostaa se, että tuhannet naiset

Pirkkalan konferenssi la
30.10.2021 kello 8.30–16.
n Päivässä musisoivat Meri
Kalanti ja Leena Suhonen.
Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth tuo Pirkkalan seurakunnan tervehdyksen.
n Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen 20.10.
mennessä osoitteessa toivoanaisille.fi tai numeroon
019 457 7700.
n Osallistumismaksu 25
euroa maksetaan paikan
päällä.
n

ja miehet rukoilevat saman rukouksen samana päivänä. Silloinkin kun ulkopuoliset maat
ja järjestöt ovat voimattomia
auttamaan hädänalaisia, rukous voi auttaa.
Rukouskalenterin ohella
TN-työn toinen kulmakivi
on TN-ohjelmat, joita lähetetään radion ja muiden medioiden kautta 73 kielellä. Puolen tunnin ohjelmassa puhutaan naisen arjesta ja Jumalasta, joka on rakastava Isä.
– Naisen elämä voi tulla
ohjelmien avulla hieman helpommaksi ja hän rakastaa itseään hieman enemmän.
Pirkkalan seurakunta tukee
Intian orijankielisten TN-ohjelmien tuottamista ja lähettämistä.
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Koronatilanteen vuoksi muutokset ovat mahdollisia.
Ajantasainen tieto löytyy verkkosivuiltamme pirkkalanseurakunta.fi

KonserTIT

Pappilan taideilta sai vieraakseen flamencokitaristi Toni Jokiniityn
19.3.2017.

”Pappilan väentuvassa
on hyvä olla ja
kohdata muita”
tavattiin rouva Jenni Haukio. Lisäksi olemme vierailleet Kangasalan Lepokodissa ja tehneet perinteisiä kesäretkiä yhdessä kunnan kanssa muun muassa Helsinkiin,
Raumalle ja Turkuun.
TAIDEILTOJEN konsepti on
ollut alusta asti sama. Ainoastaan iltojen ja kahvittelun
ajankohta siirrettiin osallistujien toiveesta. Väentupa
on osoittautunut erinomaiseksi paikaksi. Vieraina olleet alustajat ja esiintyjät sekä tapahtumassa mukana olevat ovat poikkeuksetta ihastuneet paikkaan. Tilan akustiikkaa on kehuttu hyväksi, samoin tunnelmaa.
– Pappilan väentuvassa on
hyvä olla ja kohdata muita, kiteyttää Ranta.
Anita Rannan mieleen on
erityisesti jäänyt ensimmäinen
taideilta, johon hän pyysi mukaan mosaiikkitaiteilija Ritva
Luukkasen.
– Luukkanen kertoi hiljentymisestä kiven äärellä sekä siitä, mitä kivi kertoo hänelle. Tilaisuudessa oli myös
kanteleen soittoa. Kun väki
sitten alkoi keskustella ja kysellä Ritvalta taiteesta, vahvistui käsitys siitä, että Pappilan
taideillassa ollaan oikealla asialla. Jokaisesta illasta on jäänyt kiitollinen mieli.
LOPPUVUODELLE väentupaan on suunniteltu kolme
tapahtumaa. Kaksi iltaa liittyy Vanhan kirkon 100-vuotisjuhlaan, ja marraskuussa
kokoonnutaan muistelemaan
Pappilan taideiltojen 10-vuotista taivalta.

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

pirkkalanseurakunta.fi

Palautteet ja toiveet Kirkkopostista mari.lilja@evl.fi

su 31.10. klo 18
Pirkkalan Vanha kirkko
ILTASOITTO VANHAN KIRKON
KUNNOSTETUILLA URUILLA

Rauhan ja toivon lauluja. Liput
15 € tiketti.fi tai Sirpakasta.

Vapaa pääsy.

Pappilan taideillat

pe 5.11. klo 19
Pirkkalan Vanha kirkko
SARASTUS

Lyhtyvaelluksen jälkeen kyntiläkonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Pappilan väetupa,
Pappilantie 65

su 17.10.2021 klo 16–18

Vanhan kirkon henkilöiden tarinat

Dramatisoituja tarinoita pääset kuulemaan Hanna Gibsonin esittämänä.
Välissä selloa soittaa Anni Härkönen.
su 7.11.2021 klo 16–18

Sanoja ja kuvia Vanhasta kirkosta

Kiinnostavia kuvia ja hauskoja omakohtaisia tarinoita pääset kuulemaan Pirjo Kivelän,
Tiina Mäkisen ja Soili Saarikon johdattamina.
su 21.11.2021 klo 16–18

Taide löysi Pappilaan - miten suhde syntyi? Pappilan taideillat täyttää 10 vuotta!

Pappilan väentuvassa on juhlakahvit ja muistellaan, ketä kaikkia on Pappilan taideilloissa vuosien varrella vieraillut, pohdimme myös taidetta ja hengellisyyttä, miksi taide on tärkeää kristinuskossa?
Taideilloissa kahvitarjoilu 3 €. Kyytiä voit tiedustella Jukalta puh. 050 380 7962.

Ruskakahvilat

Perheiden leiripäivät
Pappilassa

klo 9-12:
PIRKKALAN KIRKON ti 19.10., ke 20.10., to 21.10.

La 23.10. vietetään frisbeegolfin ja
ulkopelifiilistelyiden parissa.
La 27.11. luvassa jouluisia nikkarointia
ja näpertelyä.
Jokaiseen leiripäivään ilmoittaudutaan erikseen
> pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

PIHAPIIRISSÄ

Puuhaa ja touhua kaiken
ikäisille. Tarjolla on myös
toki kahvia, mehua ja
pientä purtavaa.
Nähdään kirkolla!

Kiinnostaako matka Israeliin,
Pyhään maahan?
Matka 11.–18.3.2022 yhdessä Toiviomatkojen kanssa. Matkalla tutustumme mm. kiinnostaviin historiallisiin nähtävyyksiin, jotka liittyvät Raamatun tapahtumapaikkoihin. Kohteina ovat ainakin Jerusalem ja
Tiberias. Matkan aikana on Purim-juhla.
Matkalla mukana opas, matkan hinta 1250 € sis.
lennot, kuljetukset, oppaan palvelut ja puolihoidon.

Avoinnna ma–ke klo 10–15,
to–pe klo 10–16.30
Joka arkipäivä on tarjolla tuoretta ja maukasta
kahvileipää sekä Reilun kaupan kahvia.
Myymälästä voit tehdä ostoksia itselle tai
vaikka lahjaksi. Sirpakan tilat ovat varattavissa
ryhmien kokoontumisiin.

Matkanjohtajina Jukka Jormanainen ja Anne Vanhatalo. Tiedustelut: jukka.jormanainen@evl.fi
Ilmoittaudu:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Joululahjakeräys

Juomalla kahvisi Sirpakassa,
olet mukana lähetystyössä.

on tulossa marras-joulukuussa.
Keräyksen avulla ilahdutamme vähävaraisten
perheiden lapsia. Lasten
lahjatoiveet tulevat esille
lähetyskahvila Sirpakkaan.

Joululaulukuoro
harjoittelee Pirkkalan Vanhalla kirkolla
torstaisin klo 18.15, alkaen 11.11.
Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut:
Liisa Aaltola 050 380 7960

i

IDEA Pappilan taideilloista syntyi pienen kypsyttelyn
jälkeen yli kymmen vuotta
sitten.
– Arto Köykkä kirjoitti
vuonna 2011 Pirkkalaiseen
puhuttelevan kirjoituksen siitä, kuinka Pappilan alue soveltuu moneen käyttöön. Jutussa oli korostettu myös taidetta. Tästä lähti idea taidetiimin perustamiseen. Uuden
toiminnan suunnittelun lähtökohtana oli myös vahvasti
seurakuntalaisten kohtaaminen, muistelee Anita Ranta.
Kun taidetiimi oli koottu,
alkoi toiminnan suunnittelu.
Tiimissä ovat olleet mukana alusta lähtien Anita Ranta, Juhani Kauppila ja Soili
Saarikko. Tällä hetkellä suunnitteluporukassa ovat mukana lisäksi Hanna Gibson ja
Tiina Mäkinen. Taidetiimissä
on vallinnut hyvä yhteistyö ja
yhdessä tekemisen kokemus.
Nyt suunnitteluun toivotaan
mukaan myös uusia tekijöitä.
– Taideillat ovat olleet hyvin monipuolisia, mihin on
pyrittykin. Iltoja on ollut jo
70, ja taidetta on tarkasteltu
monesta näkökulmasta. Teemoina on ollut muun muassa kirkkotaide, runous, musiikki Sibeliuksesta bluesiin sekä kirjallisuus Dostojevskista
Saarikoskeen. Raamatun henkilöitä ja suomalaisia merkkihenkilöitä on käsitelty. Iltoja
on järjestetty myös esimerkiksi unista ja enkeleistä, Ranta
kertoo.
– Lisäksi Pappilatiimi järjesti Pappilaan Merimieskirkon
iltajuhlan vuonna 2013. Toimintaan ovat kuuluneet myös
retket. Kaksi kertaa kävimme
Turun Kirjamessuilla, joilla

to 7.10. klo 18
Pirkkalan kirkko
MIKKO ALATALO &
JAAKKO LÖYTTY

Hääilta
12.11.2021

*

**
*

Hääillan avulla saa helpot, mutta tunnelmalliset häät.
Hääillan tarkoituksena on mahdollistaa
avioliittoon vihkiminen ilman suuria
etukäteisvalmisteluja. Vihkimisiä
toimitetaan puolen
tunnin välein.

Varaa vihkiaika kauniiseen satavuotiaaseen Pirkkalan
Vanhaan kirkkoon seurakuntatoimistosta 03 342 7300.

