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Pirkkalan kirkko
Valmistunut			1994
Vihitty käyttöön		
5.11.1994
Arkkitehdit			
Simo ja Käpy Paavilainen
		
Urut			
Kangasalan Urkurakentamo Oy
				20-äänikertaiset
Kirkon kellot			
Petit & Fritsen ldt valimo, Hollanti.
				
Kolme kelloa, joihin valettu tekstejä.
				
Pieni kello: “Kohotkaa korkeiksi portit.”
				Keskimmäinen kello: “Avartukaa,
				iankaikkiset ovet.”
				
Suurin kello: “Kirkkauden kuningas tulee”.
				Ps. 24:7
Istumapaikat			

300 hengelle, laajennettuna 500 hengelle

Kirkkotaide			
Tuula Lehtinen:
				
Kirkon seinillä olevat taideteokset
				Ossi Somma:
				Alttarilla oleva krusifiksi ja kulkueristi
				Raija Rastas: kirkkotekstiilit
				Mauno Kivioja: Kärsimyskruunu (aulassa)
				Leonard Lapin: risti sakastissa
			
Kalevi Mäkelä: Maa, vesi, ilma
				(kerhotalon aulassa)
				Ilkka Väätti:
				Pyhä sana, Mudus ja risti
				(kerhotalon aikuistilassa)
				Jukka Vesterinen: Pyhä joki -vihkiryijy
				Ulpu Räty-Haliseva: Ihme ja kumma
				(päiväkerhohuoneessa)
				Ulpu Räty-Haliseva:
				Vesiputous-ryijy (morsiushuoneessa)
					
Hiljentymisalttarit		 Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit.
Tuula Lehtinen		
Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni.
				Se on täytetty.
				
Tänä päivänä sinä olet oleva minun
				kanssani paratiisissa.
				Minun on jano.
				Äiti, katso poikasi
				poika, katso äitisi.
				
Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä
				mitä he tekevät.

Alttarirakennelmissa ja urkufasadissa on käytetty luonnonväristä tammea ja akustisissa alakatoissa petsattua ja lakattua koivua. Urut on rakennettu pohjoiseurooppalaisen 1600-luvulta alkavan
perinteen pohjalta. Tähän perinteeseen kuuluu verraten voimakas, leveä ja syvä sointi.
Kirkon kastepöytä on sijoitettu kiillotetulle
keskikäytävälle. Kastemalja on valmistettu
saarenmaalaisesta dolomiitista ja se on
saatu lahjoituksena Valjalan seurakunnalta.
Kirkon lattia on Saarenmaan harmaata
kalkkikiveä.
Avarassa ja valoisassa kirkkosalissa matalimman osan korkeus on 7 metriä ja korkeimman 12 metriä. Päivänvaloa tulee saliin
yläikkunoista sekä koko salin korkuisesta
alttariseinän viereisestä ikkunasta.
Alttaritaulua kirkossa ei ole. Alttariseinä on kaareva ja se on pinnoitettu pilvisen taivaan näköiseksi ohuttasoitteen ja pellavaöljyn sekoituksella.

Kirkkosalissa on seitsemän hiljentymispaikkka, joilla on kuvataitelija Tuula Lehtisen taideteoksia.
Teoksista Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä katsoja voi löytää yhtymäkohtia oman elämänsä
eri tilanteisiin. Kirkossa kävijä voi myös sytyttää sivualttarin päälle kynttilän. Kirkkosalin reunalla näkyy lastenhuone, jonka lasiseinä erottaa kirkkosalista. Lastenhuoneeseen kirkonmenot
kuuluvat, mutta leikkien äänet eivät kuulu kirkkosaliin.
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