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Vapaaehtoistoiminnasta vastaava seurakuntasihteeri Anna
Riuttamäki yhdistää tekemistä
kaipaavat ihmiset ja vapaana
olevat tehtävät. – Jos vähänkään
miettii vapaaehtoistoimintaan
lähtemistä, kannattaa ihmeessä
kokeilla. Se ei sido mihinkään.
Kuva: Heidi Möttönen

• Pirkkalasta mukaan Suomen halki
kulkevaan pyhiinvaellukseen
• Kesän konserttisarjassa esillä
pirkkalalaistaustaustaiset nuoret
• Uusi nuorisopappi Varpu aloitti työnsä
• Anna auttaa vapaaehtoisia löytämään oman tehtävänsä
• Kirkkoherra ja pormestari: kaavoituskeskusteluun kaivataan moniäänisyyttä
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Vapaaehtoistoiminnan
uusi tuleminen

K

un korona-aika alkoi Suomessa keväällä 2020,
syntyi samalla poikkeuksellinen vapaaehtoisuusliike ikäihmisten huomioimiseksi. Kun ikäihmiset laitettiin karanteeniin, eivätkä käytännössä
päässet käymään edes kaupassa, apuun tuli erilaisia vapaaehtoistoimijoita. Naapurit auttoivat naapureita. Tämä kaikki osoitti välittämistä ja lähimmäisyyttä sekä toi vapaaehtoistoimintaan uusia toimijoita.
Pandemiakevät vaihtui kuitenkin pandemiavuosiin. Ikäihmisten karanteeni loppui, mutta samalla alkoi pitkä maraton, joka ei ole vieläkään maalissa. Samalla vapaaehtoistoimintakin muutti muotoaan. Kävikin niin, että monissa yhteisöissä vapaaehtoistoiminnan organisointi meni hankalaksi erilaisten rajoitusten takia. Kun ei voitu kokoontua yhteen, ja erilaisia kontakteja piti vältellä, moni käpertyi myös
omaan kotiinsa ja lähipiirinsä. Epävarmassa tilanteessa tuli
esille myös vapaaehtoistoimintaan liittyvän ohjeistuksen tärkeys. Kun yhteiskunta on nyt avautunut, otetaan uusia askelmerkkejä myös vapaaehtoistoiminnan osalta. Välittämiselle ja auttamiselle on edelleen tarvetta ja tilaa.
Seurakunta on Pirkkalassa yksi keskeinen toimija, joka on
tarjonnut vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Osa seurakunnan vapaaehtoisista toimii hiljaisesti ja huomaamattomasti tehtävissä, jotka eivät tule näkyvästi esille. Samaan aikaan seurakunnan vapaaehtoistoimijoissa on säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, kuten Apurit. Vapaaehtoistoiminta voi olla samaan aikaan säännöllistä harrastamista, mutta
myös satunnaista auttamista.
Osalle vapaaehtoisena toimiminen on elämäntapa, joka on
vakiintunut osaksi arkea. Samalla ympärillämme on joukko
ihmisiä, jotka haluavat olla mukana vapaaehtoisina, mutta
aikataulut eivät välttämättä mahdollista säännöllistä sitoutumista vapaaehtoistoimintaan. Pirkkalan seurakunnassa mietitäänkin parhaillaan sitä, millä vapaaehtoistoimintaan voitaisiin saada myös uusia ihmisiä mukaan, myös yksittäisiin
tehtäviin. Vapaaehtoisuus on vuorovaikutusta ja kohtaamista, se on merkitysten etsimistä ja löytämistä. Se on yhdessä tekemistä, mutta se voi olla myös hiljaista ja näkymätöntä vierellä kulkemista. Se on toimintaa, jossa parhaimmillaan kaikki voittavat.

Varpu on nuorten
oma pappi
SEURAKUNTA sai toukokuun alussa uuden papin riveihinsä, kun Varpu Miettunen-Hukari aloitti nuorisotyöstä vastaavana pappina. Hänen työtehtävät liittyvät erityisesti nuoriin kuten
nuorisotyöhön, rippikouluun sekä nuoriin aikuisiin.
- Näin alkuunsa on ollut
tosi pitkiä työpäiviä, mutta mukavia. Olen jo paljon
tutustunut uusiin ihmisiin.
Pirkkalan nuoret ovat ihania, aktiivisia ja älykkäitä. He
ovat myös lämpimiä ja vastaanottavaisia.
Miten Varpu kiinnostui
hakemaan nuorisopapin
virkaa?
- Hakuilmoituksen perusteella nuorisopapin työnkuva oli minusta täydellinen.
Se oli juuri sitä, mitä haluan tehdä. Lisäksi tämä on
vakituinen työ. Minulla on
nyt sellainen kokemus, että
olen oikeassa paikassa.

Millaisen papin nuoret
saavat sinusta?
- Toivon, että nuoret kokisivat minut heistä tosissaan välittävänä. Haluan elää
heidän kanssaan seurakunnan elämää.
- Papin työssä on parasta, että saan tehdä juuri sitä,
mitä varten minut on luotu. Elämää ihmisten ja Jumalan kanssa.
Lue pidempi versio Varpun haastattelusta verkkosivuiltamme uutisosuudesta.

Cumina-musiikkiryhmä messussa mukana su 12.6. klo 10 Pirkkalan kirkossa.
Messun päätteeksi kirkkokahvit.

Suomen halki kulkeva viestipyhiinvaellus saapuu myös Pirkkalaan
Teksti ja kuva Mari Lilja

Pappilan kauniit maisemat
vastaanottavat pyhiinvaeltajat
Pirkkalaan heinäkuussa.
Viestipyhiinvaeltajilla on
mahdollisuus saunomiseen ja
yöpymiseen Pappilan alueella
ennen matkan jatkumista
Nokialle.
VIESTINPYHIINVAELLUS on nimensä
mukaan viestityyppinen pyhiinvaellustapahtuma, joka etenee kesän aikana
halki Suomen Savonlinnasta Turkuun
ja sieltä edelleen kohti Ahvenanmaan
Jomalaa. Vaellus kulkee kuuden hiippakunnan alueella. Pirkkalan Pappilaan
vaellus saapuu Härmälän kirkon kautta
maanantai-iltana 18. heinäkuuta.
Tapahtuma käynnistyy helatorstaina 26.5. Savonlinnan Tuomiokirkosta, jossa piispa Seppo Häkkinen lähettää matkaan viestivaelluksen kohti Turkua. Arkkipiispa Tapio Luoma
vastaanottaa viestin Turun Tuomiokirkossa 14.8.2022.
- Vaelluksen mukana kuljetetaan viestikapulana vesipulloa. Se muistuttaa veden ja luonnon merkityksestä. Vesi on
myös kasteen ja puhtaaksi pesun merkki, selventää seurakuntapastori Tuula
Mannermaa.
Yli 1000 kilometrin vaelluksella kuljetaan kohtuuden, kestävyyden ja toivon
tiellä Pyhän Olavin mannerreittiä pitkin kohti Turun saaristoa, josta matka
jatkuu merireittiä pitkin kohti Jomalaa.
Vaeltajia kutsutaan mukaan kulkemaan matkaa muutamasta kilometristä
useampiin päiviin. Vaellusta voi kulkea
esimerkiksi kävellen, pyöräillen tai kirkkoveneellä. Jokainen voi liittyä mukaan
vaellukselle omalla tavallaan ja omista
motivaatioistaan.
- Viestipyhiinvaelluksella matka taittuu yhteyden ja ihmettelyn hengessä.
Pyhiinvaellus on kokemus, joka kannattaa ainakin kerran elämässään kokea. Matkalla on rukoushetkiä, uusia
puhuttelevia maisemia ja kauniita kirkkoja. Matkassa on myös Jumala, salatulla ja joskus jopa ihmiselle itselleen
jollain tavalla näkyvällä tavalla, kertoo
Tuula Mannermaa.
- Tänä kesänä on erityisen hyvä, jopa helppo mahdollisuus osallistua etenkin täällä Pirkkalassa tai lähiseuduilla
mukaan. Mutta ihan hyvin voi osallis-
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Anna yhdistää vapaaehtoisen
ja tehtävän
KUN seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut
etsii sopivaa tehtävää, avuksi
tulee Anna Riuttamäki.
Vapaaehtoistoiminnasta
vastaava seurakuntasihteeri yhdistää tekemistä kaipaavat ihmiset ja vapaana olevat
tehtävät.
– Vapaaehtoiset mahdollistavat meillä monenlaisen
toiminnan toteuttamisen. He
ovat arvokkaita ja tärkeitä tiimimme jäseniä, Riuttamäki
sanoo.
Vapaaehtoistoiminnan
koordinointi ja kehittäminen
tuli osaksi Riuttamäen työtä
vuoden alussa. Hänen vastuullaan ovat muun muassa vapaaehtoisten koulutukset ja sopimusasiat sekä vapaaehtoistyo.
fi-sivuston ylläpitäminen seurakunnan osalta.
– Taustatukena minulla on
hyvä, ammattitaitoinen työntekijöistämme koostuva vapaaehtoistiimi.
Vapaaehtoiset saavat vastuutehtäviinsä perehdytyksen ja tukea työntekijöiltä. Jos
tehtävään vaaditaan erityinen
koulutus, seurakunta huolehtii siitäkin.
– Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on runsaasti. Tarjolla
on niin lyhytkestoisia ja kertaluonteisia kuin säännöllisiä,
viikoittaisia tehtäviä. Toimintaan voi sitoutua omien voimavarojensa mukaan, Riuttamäki kertoo.
Yli 200 vapaaehtoisen joukko on hajaantunut seurakun-

”Jokaisella on jotakin annettavaa, jonka avulla voimme yhdessä rikastuttaa
ja kehittää toimintaamme”, vapaaehtoistoiminnasta vastaava, seurakuntasihteeri Anna Riuttamäki kannustaa.

nan eri työalojen tehtäviin.
Heitä voi kohdata muun muassa ystävä- ja maahanmuuttajatoiminnassa, kerhomummoina ja -vaareina, lähetyskahvila Sirpakassa sekä naapuriapua tarjoavien Apureiden riveissä.
JOS tarjonnan edessä kokee
valinnanvaikeutta tai ei tiedä,
millaiseen tehtävään sopisi,
Riuttamäki auttaa. Jokaisen
kiinnostuksenkohteita ja vahvuuksia yritetään hyödyntää.
Riuttamäki toivottaa tervetulleiksi kaikki, joilla on pienikin halu osallistua ja antaa
panoksensa yhteiseen hyvään.
– Monella on tarve kuulua
joukkoon, ja vapaaehtoistoiminnassa tämä tarve voi täyt-

tyä. Toiminta tuo mukanaan
uusia ystäviä ja onnistumisen iloa.
– Monille toiminta mahdollistaa myös unelmien saavuttamisen. Joku on saattanut haaveilla näyteikkunan somistamisesta, toinen taas laulamisesta.
– Kokemus jonkin merkityksellisen tekemisestä tuo
iloa ja tyytyväisyyttä muuhunkin elämään. Vastuutehtävissä
hankittua osaamista ja kokemusta arvostetaan myös työnhakutilanteissa.
Haluatko mukaan vapaaehtoistoimintaan? Katso avoimet tehtävät vapaaehtoistyo.fi tai ota yhteyttä Anna Riuttamäkeen, anna.
riuttamaki@evl.fi / 040 804 8924.

Pirkkalan nuoret lahjakkuudet
esillä konserttisarjassa
Pastorit Soili Juntumaa (vas.) ja Tuula Mannermaa (oik.) toivottavat viestipyhiinvaeltajat tervetulleeksi Pappilan alueelle heinäkuussa. – Matkaajat saavat Pappilassa nauttia kauniista maisemista Pyhäjärven
rannalla. Myös tunnelmallinen 100-vuotias Vanha kirkko tulee tutuksi vaeltajille.

tua myös vaikka oman kesälomareissun
yhteydessä jossain päin Suomea, missä
pyhiinvaellus kulkee.
NYKYAJAN pyhiinvaeltajien matkan
motivaationa voivat olla hengellisten
tai henkisten syiden lisäksi esimerkiksi
halu vaeltaa luonnossa ja kulkea kulttuurihistoriallisilla paikoilla, irtioton
kaipuu arjesta ja halu koetella omia rajoja. Erilaiset reitit tarjoavat luontoelämyksiä, hiljentymistä ja tarinoita historiasta. Ekologiset ja kestävän kehityksen kysymykset ovat yhä tärkeimpiä nykypyhiinvaeltajille. Monet etsivät tapoja vaeltaa ekologisesti. Pyhiinvaellus on
myös yksinkertainen tapa toteuttaa lähimatkailua.
- Pyhiinvaeltaja voivat yöpyä ja saunoa Pappilan alueella. Tiistaiaamuna
19.7. lähdemme Pirkkalan Vanhassa kirkossa pidetyn alkuhartauden jälkeen kävellen matkaan kohti Nokiaa. Vaellusosuudellamme on kauniita maisemia ja

puhuttelevia kohteita kuten Pitkänniemen maisemat ja Pitkänniemen sairaalakirkko. Erittäin koskettava on myös
Pitkänniemen hautausmaa tarinoineen,
luettelee Tuula Mannermaa.
Pirkkalan osuuden ohjaajana toimii
kesäpappina toimiva Soili Juntumaa.
Hän on ollut 15 vuoden ajan aktiivisesti mukana erilaisilla pyhiinvaelluksilla.
- Vaellukselle kannatta varautua ehdottomasti hyvillä jalkineilla. Päähine ja
kävelysauvatkin ovat hyviä. Rakkolaastarillekin voi olla käyttöä.
TEEMANA vaelluksella on vesi. Vaellus kulkee suurten vesistöjen äärellä.
Juomakelpoisen veden riittävyys tulevaisuudessa on merkittävä ekologinen
kysymys. Veden äärellä on myös syvä
symbolinen merkitys niin ekologisesti
kuin hengellisesti elämän perusedellytyksenä. Veteen liittyy hengellisiä symbolisia arvoja kuten kasteen yhteys ja
merkitys. Pyhiinvaelluksella kesän aika-

na näkyy myös rauhan teema.
- Pirkkalassa pyrimme ottamaan huomioon vaelluksen teemaa esimerkiksi
kasvipainotteisella ruualla, jonka energiantarve vaeltajille on kuitenkin riittävä.
Jokaiselle jaettavan rukousvihkon sisältö painottuu myös vaelluksen teemaan,
toki lisäksi mukana on itsetutkiskelua ja
Jumalasuhteen tutkistelua.
Mannermaan mukaan viestipyhiinvaellus on merkityksellinen ja yksinkertainen tapa toteuttaa myös lähimatkailua.
Vaellus on ekologinen tapahtuma, jossa pidetään yhdessä huolta kestävästä
tulevaisuudesta.
Soili Juntumaa jatkaa, että kävely on
hyvä vastakohta nykyajan ainaiselle kiireelle.
- Se on hitainta matkantekoa, jossa
rytmi on ihmisen kehon mukaista.
Paikkakuntakohtaiset aikataulut sekä
ilmoittautuminen löytyvät valtakunnalliselta vaellussivustolta: evl.fi/pyhiinvaellus/viestipyhiinvaellus. Sieltä voi va-

n Viestipyhiinvaellus 26.5.-14.8.2022
n Kuljetaan Pyhän Olavin mannerreittiä
n Voi osallistua yksittäiselle vaellusosuudelle
tai liittyä mukaan pidemmäksi aikaa
n Vaelluksella ohjaajat mukana
n Ilmoittautuminen: evl.fi/pyhiinvaellus/viestipyhiinvaellus
n Pirkkalan vaellusosuus lähtee Vanhalta kirkolta ti 19.7. klo 10.30
n Pirkkalan osuuden ohjaajana pastori Soili Juntumaa.

lita itselleen mieluisen reitin tai reittejä sekä ruokailu- ja majoitusvarauksia.
Viestipyhiinvaellusta toteuttaa monipuolinen verkosto Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia, pyhiinvaellusverkostoja ja muita yhteistyökumppaneita muun muassa partiolippukunnista, Suomen Ladusta, kotiseutuyhdistyksistä ja liikuntajärjestöistä.

PIRKKALASTA ponnistavia
nuoria muusikkolahjakkuuksia kuullaan kesäsunnuntaisin Pirkkalan kirkon konserttisarjassa.
Musiikkia 100 vuotta -konserttisarja esittelee kunnan
juhlavuoden kunniaksi neljä
pirkkalalaistaustaista kokoonpanoa. Luvassa on tunnelmia
klassisesta kamarimusiikista ilmavaan nykyjazziin.
Sarja käynnistyy Maan Tila -yhtyeen konsertilla 12. kesäkuuta. Viisihenkinen bändi
esiintyy kirkossa kevyempänä
triona, johon kuuluvat vibrafonisti Mikko Antila sekä yh-

Maan Tilan vibrafonisti Mikko
Antila.

tyeen puhaltajat Tomi Nikku
ja Adele Sauros.
– Kirjoittaessani olen miettinyt paljon, kuinka saisin juuri tästä kokoonpanosta mahdollisimman monta sävyä esille. Kirkon hieno kaiku laajentaa ilmaisua avarampaan äänimaailmaan, Antila iloitsee.
Toisessa konsertissa 19. kesäkuuta sellisti Anni Härkönen ja urkuri Anna Arola
johdattavat kuulijan seesteiseen tunnelmaan.
– On hienoa, että nuoret ovat mukana juhlimassa
Pirkkalaa konserteillaan. Se
mahdollistaa sen, että voim-

Duo Solinan pianisti Elsa Sorvari
(vas.) ja huilisti Laura-Leena Pauni.

me jatkossakin nauttia kulttuurista Pirkkalassa, Härkönen sanoo.
NUORTA virtuoosivoimaa on
luvassa myös juhannusviikonloppuna 26. kesäkuuta, kun iltaa vietetään otsikolla Tilutus
ja Tykitys.
Lavalle nousevat tuoreeltaan Radion sinfoniaorkesterin nuorena solistina debytoinut pianisti Ilona Liiman
ja viulisti Rebekka Aaltola.
– Ohjelmassa on muun muassa Beethovenin onnellisuutta henkivä Kevätsonaatti, Aaltola kertoo.
Sarja huipentuu Duo Solinan klassiseen musiikkiin 3.
heinäkuuta. Duon muodostavat huilisti Laura-Leena
Pauni ja pianisti Elsa Sorvari.
– Luvassa on kesäinen, tunnelmallinen ja espanjalaisvaikutteinen konsertti. Olen mukana erittäin iloisin ja nostalgisin mielin mukana juhlistamassa kotikuntaani Pirkkalaa,
Pauni sanoo.
Musiikkia 100 vuotta -konserttisarja Pirkkalan kirkossa (Arokuja
8) sunnuntaisin 12.6.–3.7. klo 20.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
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Kaavoituskeskustelu
kaipaa moniäänisyyttä

PMOpen Sinfoniaorkesterin konsertti: Kohtaamisia
pe 20.5. klo 18.30 Pirkkalan kirkko

PMOpen Sinfonia on 60 hengen sinfoniaorkesteri joka on koottu Pirkanmaan musiikkiopiston opettajistosta, TASOn soittajista ja TAMKin ja konservatorion ammattiopiskelijoista.
Kapellimestareina Tanja Karjalainen ja Tiina Kaukinen.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.

Kesäpihat perheille
Pirkkalan kirkon pihamaa
su 29.5. klo 18
Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.

Pormestari Marko Jarva.

Juttusarjassa kirkkoherra
ja pormestari keskustelevat
100-vuotiaan Pirkkalan
ajankohtaisista aiheista.
Toisessa osassa keskitytään
kasvavan kunnan
kaavoitukseen.

ASUINTILAN suhteen tiivis
kaavoittaminen tietää neliöistä tinkimistä, mutta Jarva
ei usko sen nousevan kynnyskysymykseksi.
– Luulen, että seuraavien vuosikymmenten aikana
Pirkkalaan muuttavien elämänasenne ja tavoitteet ovat
erilaisia kuin vanhemmalla väellä. He kaipaavat myös asumiselta eri asioita.
Kirkkoherra Olli-Pekka
Silfverhuth on osittain samoilla linjoilla.
– Vähemmillä neliöillä pärjääminen tulee varmasti yleistymään, ja erilaisia asumismuotoja tulee lisää. Siinä mielessä kunta on myönteisellä tavalla vastaamassa kysyntään.
– Mutta samalla kun asuinneliöt vähenevät, vapaa-ajan
merkitys kasvaa ja vapaa-aikaa vietetään entistä enemmän luonnossa liikkuen. Silloin myös laajempien metsäalueiden läheisyys ja luonnon
saavutettavuus voi tulla monelle tärkeäksi. Luonto voi olla hämmästyttävänkin suurella
tavalla lisäämässä ihmisen hyvinvointia.
– Ajattelen myös, että ympäristöllä on itseisarvo, ja on
syytä käydä keskustelua siitä,
millä hinnalla kehitys tapahtuu, Silfverhuth sanoo.
Jarva katsoo työnsä puolesta kehitystä kokonaisuutena, jossa haetaan tasapainoa
eri näkökulmien välillä. Kaavoituskeskusteluun hän toivoo
moniäänisyyttä.
– Heitän kysymyksen somemaailmasta, jossa muutama ihminen voi saada aikaan
kansanliikkeen. Onko riskinä, että muiden kuntalaisten
mielipiteet jäävät kuulematta?, Jarva pohtii.
– On olemassa hiljainen
enemmistö. Äänessä ovat
vahvasti ääripäät, vaikka kyseessä on monitahoinen asia,
jossa on monta ulottuvuutta.
Täytyisi miettiä, millä tavalla
keskusteluun saadaan mukaan
niitä, joiden ääni ei tällä hetkellä kuulu, Silfverhuth toteaa.

SATAVUOTIAS Pirkkalan kunta kehittyy monin paikoin entistä kaupunkimaisempaan
suuntaan.
Lähivuosina esimerkiksi
Loukonlahteen nousee runsaasti uusia taloja ja urheilupuisto, jos työn alla oleva asemakaavamuutos hyväksytään.
Tiivis kaavoitus herättää osassa kuntalaisista huolta lähiluonnon häviämisestä.
Pormestari Marko Jarva
kertoo, että Loukonlahden
kaavaluonnosta kehitetään palautteen pohjalta. Kaavoitusta
ohjaavat vuonna 2013 hyväksytty yleiskaava ja 2017 hyväksytty maakuntakaava.
– On kestävän rakentamisen mukaista rakentaa nippuun eikä ripotella asutusta
sinne tänne. Asutuksen hajautuminen johtaa sekä luonnon että kunnan kannalta vaikeaan tilanteeseen, kun asukkaat toivovat tasavertaisuuden
nimissä samoja palveluja kuin
keskellä kuntaa asuvat.
Keskustelu liittyy Jarvan
mukaan myös kysymykseen
kunnan identiteetistä.
– Moni kysyy, miksi emme
voi pysyä väljästi asuttuna
puutarhakuntana. Syyt löytyvät kasvua edellyttävistä sitoumuksista, joita olemme jo tehneet lasten, nuorten ja ikäihmistenkin osalta. Päiväkoteihin ja kouluihin on investoitu vuosien ajan.
– On paljon vaikeampaa
päättää, mikä koulu lakkautetaan kuin mihin seuraavaksi rakennetaan koulu kuntaan
muuttaville lapsille.
– Juuri kattavat palvelut ovat yksi syy siihen, että
Pirkkala pärjää kuntien onnellisuustutkimuksissa.

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

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

Yhteislaulua, maukasta grilliruokaa
ja yhdessäoloa.

* viikoilla 23–25, 31 ja 32 klo 9–12
* Pirkkalan kirkon pihapiirissä ti, ke ja to
* Mukavaa yhdessäoloa, leikkiä ja
pientä syötävää.

Tuo kesävieraasi Pirkkalan Vanhaan kirkkoon!
Kirkko toimii Tiekirkkona 6.6.–5.8. arkisin klo 10–15, opas paikalla.

Tarinoita 100-vuotiaasta

Hautausmaapäivä ma 6.6.

- Nomadireitti opastaa hautausmaalla kävijää
Reitti kulkee Vanhan kirkon hautausmaalla ja esittelee hautausmaata.
Hae ilmainen Nomadi-sovellus mobiililaitteesi hakusanalla “Tarinoita
100-vuotiaasta”.

Kahvitarjoilu viljamakasiinilla klo 10–12.30, opastettu hautausmaakierros klo 10.30 ja hartaus klo 11.30.

Pappilan
rantatuvan
saunaillat
Jazzia ja kamarimusiikkia
- pirkkalalaistaustaisia nuoria taiteilijoita

MUSIIKKIA 100 VUOTTA
KESÄKONSERTIT 2022
Pirkkalan kirkossa sunnuntaisin klo 20.

Pappilantie 63

- Miesten saunat tiistaisin klo 17.30–20.
- Naisten saunat keskiviikkoisin klo 16–20.
Saunailloissa myös tarjoilua ja saunahartaus joka
kerta. Vapaaehtoinen saunamaksu 3 €.

Varattavat kesäsaunat

12.6. Maan Tila: Valo, keveys
Tomi Nikku, trumpetti. Adele Sauros, saksofonit.
Mikko Antila, vibrafoni, lyömäsoittimet.
19.6. Seesteisyys
Anni Härkönen, sello. Anna Arola, urut.
Tartini, Saint-Saëns, Schlemüller, Merikanto.
26.6. Tilutus ja Tykitys
Rebekka Aaltola, viulu. Ilona Liiman, piano.
Bach, Beethoven, Paganini.
3.7. Duo Solina
Laura-Leena Pauni, huilu. Elsa Sorvari, piano.
Sibelius, De Falla, Melartin, Ravel, Bizet.
Konsertteihin vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Isovanhempien & lastenlasten

LEIRIPÄIVÄT
21.6. ja 22.6. klo 10–15
Pappilan rantatuvalla
Leirimaksu
10 €/aikuinen ja 5€/lapsi.
Ilmoittaudu:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

27.6.– 14.7. ajalla Pappilan rantatuvalla.
Varaa 1.6. alkaen: pirkkalanseurakunta.fi/
ilmoittautuminen
- Saunavuoro 1,5 h. Pieneen saunaan mahtuu
1–10 henkilöä ja isompaan 5–18 henkilöä. Ryhmästä yksi varaa saunavuoron.
- Pienemmän saunan maksu 25 € ja isomman 35 €.
Maksu maksetaan paikan päällä (korttimaksu).
Tuotto vuoden 2022 Yhteisvastuukeräykseen.

Luonto kutsuu meitä
Kaikenikäisten vaellusmessut torstaisin
klo 19.30: 23.6., 21.7. ja 25.8.
Tule viettämään kesäistä kävellen toteutettavaa
messua Pappilaan. Reitti noin 1 km, jonka varrella pysähdyksiä Pappilan maastossa. Lähtö Pappilan etupihalta lipputangon luota. Kesto noin
45 min. Ota mukaan kävelyyn sopivat varusteet
ja jalkineet.
Viestipyhiinvaellus ti 19.7. Reitti: Pirkkalan
Vanha kirkko – Nokian kirkko, n. 10 km.
Lähtö klo 10.30. Ohjaaja: Soili Juntumaa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot sivustolla:
evl.fi/pyhiinvaellus
Kävelymessu Rajasalmelle su 4.9. klo 14 Pirkkalan ja Nokian yhteinen. Lisätiedot myöhemmin.

Asetu ehdokkaaksi. Vaikuta seurakuntasi tulevaisuuteen!
Seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset äänestävät luottamushenkilöt, jotka johtavat seurakunnan toimintaa.
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022
Ennakkoäänestysaika 8.–12.11.2022
Vaalipäivä on 20.11.2022
seurakuntavaalit.fi

