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Lähetystyö sai Pirkkalassa yhdet uudet kasvot, kun seurakunnan nimikkolähetti Miia da Silva siunattiin tehtäväänsä
tammikuussa.

•
•
•
•
•
Kansikuva: Heidi Möttönen

Sirpakka täyttää 20 vuotta
Uusi nimikkolähetti esittäytyy
Sirpakkaan oma juhlaleivos
Yhteisvastuukeräys käynnistyy
Nomadi-reitti kutsuu ulkoilemaan
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Kesätyöntekijöiden haku käynnissä 11.2.–12.3.2021.
Katso tarkemmin netistä pirkkalanseurakunta.fi/avoimet-paikat

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

Sirpakka täyttää pyöreitä

Lähetystyölle uudet kasvot
LÄHETYSTYÖ sai Pirkkalassa
yhdet uudet kasvot, kun Miia
da Silva siunattiin tehtäväänsä tammikuisessa jumalanpalveluksessa.
Da Silva ottaa vastuulleen
Toivoa naisille -työn väistyvän aluekoordinaattori Eeva
Vähäsarjan työalueen, joka
ulottuu Lähi-idästä Keski-Aasian ja Pohjois-Afrikan kautta
Eurooppaan. Kohdemaana on
puoliso Lucas da Silvan opintojen vuoksi Irlanti.
Trans World Radion
(TWR) markkinoinnissa työskennelleelle da Silvalle medialähetystyö oli tullut etäältä tutuksi. Kun pesti oli vapautumassa, da Silvan ympärillä alkoi kuhista. Lähipiiri piti häntä tehtävään sopivana.
– Olin iloinen, että sain
muiltakin vahvistusta siihen.
Eevan työ oli aina vaikuttanut
kiinnostavalta, markkinointipuolella olin häntä jollain tasolla auttanutkin.

Olli-Pekka Silfverhuth
kirkkoherra
olli-pekka.silfverhuth@evl.fi

Ihmisarvoisen
ikääntymisen asialla

K

orona ei hellitä otettaan. Joudumme edelleen elämään erilaisten rajoitusten keskellä, ja olemaan varovaisia suhteissamme kanssaihmisiin. Toisaalta
viime vuoden kevääseen verrattuna on jotain myös
toisin. Maskien käyttö on yleistynyt, ja ikäihmisten suojaaminen karanteenimaisiin olosuhteisiin on jäänyt vähemmälle. Kompastellen olemme oppineet elämään vastuullista korona-arkeamme.
Pandemian alkuvaihe Suomessa johti tiukkoihin rajoituksiin, joista on myös paljon opittu. Ikäihmisten suojaamiselle oli perusteet, mutta oman jälkensä tuo aika on myös ihmisiin jättänyt. Moni ikääntynyt koki yksinäisyyttä ja turhautuneisuutta. Toisaalta samalla syntyi uutta välittämisen kulttuuria, kun sukulaiset, naapurit ja tuntemattomatkin auttoivat eri
tavoin eristyksissä olevia.
Osa ikäihmisistä on elänyt jo pitkään taloudellisesti tiukkaa
aikaa, ja korona-aika on tuonut myös muita huolia elämän arkeen. Kun jää syrjään ja yksin, jää piiloon muilta. Kun kynnys hakea apua taloudelliseen ahdinkoon on muutenkin suuri, yksinäisyys painaa muutenkin ahtaalla olevaa entistä tiukemmin sivuun yhteisöistä. Silloin voimat käyvät helposti vähiin. Samalla ongelmat kasaantuvat. Köyhyydestä seuraa helposti myös terveydellisiä ongelmia ja sosiaalista eristäytymistä.
Yhteisvastuukeräys kiinnittää tänäkin vuonna huomiota ajankohtaiseen asiaan, kun se nostaa esiin ikäihmisten taloudellisen ahdingon. Maassamme elää huomattava eläkeläisten joukko hyvin pienellä eläkkeellä, ja he ovatkin myös huomattava
ryhmä ruoka-avun kohderyhmänä. Köyhyys on monen arkea
täällä Suomessa, mutta yhtä lailla monen vanhuksen arkea myös
maailmalla, erityisesti kriisi-alueilla.
Korona-aika on kaikessa hankaluudessaan vahvaa auttamisen halua. Auttamisen ja välittämisen tarve ei tule vähenemään.
Yhteisvastuuta tarvitaan entistä enemmän. Kirkon Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen on erityinen mahdollisuus olla
mukana ihmisarvoisen ikääntymisen mahdollistamisessa. Tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Niin korona-aikana kuin sen jälkeenkin.

Juhlaleivos 20-vuotiaalle
Sirpakalle
LÄHETYSMYYMÄLÄ-kahvilan Sirpakan 20 vuoden
taipaleen kunniaksi Sirpakan leipuri Sirpa Hämäläinen on kehittänyt oman
juhlaleivoksen. Juhlavuoden
johdosta leivoksen päällistä koristaa suklainen s-kirjainen.
– Uusia pullia on vähän
vaikea keksiä, joten päätin kehittää uuden leivoksen. Sirpakassa on joskus ollut puolukka-valkosuklaan
makuinen Agricola-leivos,
ja tästä sain idean kehitellä
uuden suklaakakkupohjaisen leivoksen. Siinä on myös
suklaamoussea ja vadelmaa,
selvittää Hämäläinen.
Hämäläinen on suuri leipomisen ystävä, joten
uuden leivoksen kehittely
on ollut hänelle mieluista.
– Leipominen on mun juttu. Tätä on ollut kiva ideoida, tehdä ja tietysti maistel-

la erilaisten testileivonnaisten tuloksia.
20-vuotista Sirpakkaa
juhlitaan myöhemmin koronatilanteen niin salliessa.
Juhlaleivos on jo tullut Sirpakan myyntiin ja sitä on
kevään aikana silloin tällöin tiistain kakkupäivinä
myynnissä.

Sirpakka on avoinna su 7.2. klo
12.30–16.30, jolloin myös herkullista uutta leivosta on myynnissä.
Kuva: Sirpa Hämäläinen
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MEDIALÄHETYSTYÖ kiehtoo
da Silvaa monien mahdollisuuksiensa vuoksi.
– Median keinoin pääsemme alueille, joille lähetystyöntekijät eivät tavallisesti pääse
tai joilla evankelioiminen on
kielletty.
– Medialähetystyön erikoisosaaminen on tullut hyvin esiin myös koronan aikana. Median kautta ihmiset voivat kokea olevansa lä-

Viestikapula vaihtuu. Miia da Silva (vas.) jatkaa Toivoa naisille -työssä
samassa tehtävässä, jossa Eeva Vähäsarja on ollut seitsemän vuotta.

hempänä toisiaan. Toki kannustamme ihmisiä menemään
paikallisiin seurakuntiin, kun
se on mahdollista, mutta mediasta on hyvä aloittaa.
TOIVOA naisille -radio-ohjelmat tavoittavat köyhimmilläkin alueilla eläviä ihmisiä ympäri maailmaa. Vaikka elinolosuhteet eivät muuttuisi, radio välittää tietoa ja toivoa.
– Toivon myötä ihminen
saattaa saada uudenlaisen
asenteen elämään. Se heijastuu myös ympäristöön, esimerkiksi lasten kasvatukseen
tai vuorovaikutukseen avioliitossa.
– Moni nainen elää siinä
luulossa, ettei ole minkään
arvoinen. Ohjelmissa voidaan tuoda esiin, että Jumala
loi sinut, olet tärkeä ja arvokas. On ravintoa sielulle, kun

saa kuulla sen ehkä ensi kertaa elämässään.
DA SILVA painottaa, että Toivoa naisille -työtä tehdään
kaikille sukupolville. Samalla
hän visioi siitä, että liikkeen
pariin löytäisi yhä enemmän
myös nuoria naisia.
Osallistuminen voi olla mitä tahansa omaan elämäntilanteeseen sopivaa toimintaa.
– Pirkkalassa on aktiivisia
ihmisiä ja rukousryhmiä, joihin pääsee halutessaan mukaan. Rukouksella voi olla mukana myös itsenäisesti, sen merkitystä ei voi liikaa
korostaa.
Hän nostaa rukouksen keskiöön myös omassa työssään.
– Eevalla oli tapana aloittaa
ja lopettaa palaverit rukouksella. Siinä haluan ottaa mallia hänestä.

Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon
Yhteensä lähes kuudenkymmenen vapaaehtoisen joukko leipoo, neuloo, myy ja tekee kädentöitä sekä monia muita tehtäviä lähetystyön hyväksi. – Toivotamme porukkaamme tervetulleeksi myös uusia kasvoja, lähetys- ja kansainvälisen työn
ohjaaja Anne Vanhatalo (kolmas vas.) sanoo.

Seurakunnan lähetysmyymäläkahvila Sirpakka on palvellut
pirkkalalaisia helmikuussa
20 vuoden ajan. Alusta asti
Sirpakassa ovat vaikuttaneet
vapaaehtoiset, joiden käsissä
syntyvät niin villasukat kuin
leivonnaiset.
Teksti ja kuva Heidi Möttönen

KELLO lyö aamulla kuusi, kun valot syttyvät kirkon keittiössä. Sirpa Hämäläinen
ryhtyy valmistamaan munkki- ja sämpylätaikinoita päivän leivonnaisia varten.
Seitsemältä ovi käy uudelleen ja joukkoon liittyy kourallinen muita leipojia.
Hämäläinen on lähetysmyymälä-kahvila Sirpakan tuntipalkattu leipoja ja vapaaehtoinen työntekijä. Hän leipoo ja neuloo myyntituotteita muutamana päivänä viikossa.
– Eläkeläiselläkin täytyy olla elämässään rutiinia.
– Jokainen voi omien voimavarojensa
ja menojensa mukaan määritellä, kuinka usein on töissä. Jos joku sairastuu eikä pääse vuoroon, joku toinen joustaa,

Riitta Lehtinen lisää.
– On hyvä kuulua johonkin yhteisöön.
Tunnen paljon pirkkalalaisia jo entisen
pankkityöni puolesta, mutta Sirpakasta
olen löytänyt 20 vuoden aikana elämääni uusia ihmisiä. Tähän porukkaan kasvaa eri tavalla.

mykseen, Hämäläinen muistaa.
Alussa myymälä-kahvilan kulut vuokraa ja puhelinlaskuja myöten katettiin
tuotolla.
– Oli aikoja, kun päivän myynti saattoi olla 19 euroa. Pienestä on lähdetty
liikkeelle.

SIRPAKAN taival alkoi vanhasta kaupan kiinteistöstä Suupankujan liepeiltä. Rakennuksessa tyhjillään ollut liiketila vuokrattiin seurakunnan käyttöön.
– Ajatus lähti myyjäisistä. Yli jäänyttä tavaraa säilöttiin varastossa, ja ihmiset
saattoivat soitella, että vieläkö niitä villasukkia saa. Heräsi ajatus paikasta, jossa
tavarat olisivat aina esillä, aikoinaan lähetyssihteerinä kahvilaa perustanut Hämäläinen kertoo.
– Kirkkoneuvoston silloinen luottamushenkilö Anneli Salonen ajoi asiaa
ahkerasti, ja vuonna 2001 Sirpakka avattiin pitkän valmistelun jälkeen.
– Ensimmäiseen vuokratilaan mahtui
juuri ja juuri kolme pöytää ja pari hyllyä.
Keittiö oli mahdottoman pieni.
– Siellä olimme viitisen vuotta. Sinulla oli aina visio siitä, missä myymälän pitäisi olla, Lehtinen sanoo Hämäläiselle.
– Ajatuksissani myymälä oli Koulutiellä, samalla paikalla kuin nyt. Siinä oli tyhjänä Lehtisen kahvilan tila, jonka vuokra oli silloin liian kallis. Se ei tullut kysy-

PERIAATTEISIIN on alusta asti kuulunut,
että myyntituotteet valmistetaan itse. Itse tehdyn lisäksi myynnissä on tarkoin
valittuja Reilun kaupan tuotteita, kuten
kahvia, teetä ja kaakaota.
Tuoreista leivonnaisista vastaa leivontaryhmä, neuletyöt ja askartelut taas syntyvät seurakunnan neulekahviloissa ja käsityöpajoissa. Talo tarjoaa langat ja askartelutarvikkeet, ja vapaaehtoiset antavat työpanoksensa lähetystyön hyväksi.
– Jokainen tuo tänne tullessaan omat
lahjansa. Jonkun vahvuus on sormikkaiden kutominen, toisen näyteikkunan sisustaminen, Sirpakasta vastaava lähetysja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Vanhatalo sanoo.
– Minun tehtäväni on kannustaa seurakuntalaisia löytämään oma juttunsa ja
tuomaan se tänne niin, että kaikki voivat siitä nauttia.
Viimeisimpänä kykynsä on tuonut esiin
valokuvaaja Henna Palin, jonka luontoaiheinen valokuvanäyttely koristaa Sirpakan seiniä.

VAPAAEHTOISIA yhdistää paitsi halu toteuttaa itseään, myös tukea lähetystyötä. Pirkkalalainen paluumuuttaja Reetta
Lehto löysi aikaa vapaaehtoistyölle eläkkeelle jäätyään.
– Muutin Pirkkalaan auttamaan äitiäni ja luin lehdestä, että Sirpakkaan kaivataan lisää vapaaehtoisia. Tiesin, että kahvila tukee lähetystyötä, joka on ollut nuoresta asti lähellä sydäntäni.
Lehto tuli Sirpakkaan syksyllä 2020,
kun kahvilatoiminta kevään koronasulun
jälkeen jatkui. Hän huomasi, että tiskillä keskustellaan monesti muustakin kuin
päivän leivonnaisista.
– Paljon on juttuseuraa kaipaavia. Keskustelu saatetaan aloittaa kysymällä esimerkiksi tiettyä kokoa villasukista. Toki
osa haluaa vain juoda kahvia ja lukea lehteä rauhassa. Sitä oppii tunnistamaan, mitä kukin kaipaa, hän sanoo.
– Varsinkin vanhuksille Sirpakka on
kohtaamispaikka. On rauhallista keskustella, kun taustalla ei soi musiikki, Hämäläinen toteaa.
Kahvilassa järjestetään myös seurakunnan omaa toimintaa, esimerkiksi keskusteluun kannustavia teemailtoja.
– Asiantuntija on ollut alustamassa keskustelua ainakin narsismista ja unista.
Olen kokenut tällaiset illat hyvin myönteisiksi, keskustelu on aina lähtenyt liikkeelle, Lehtinen kiittelee.

HELMIKUUSSA Sirpakka täyttää 20 vuotta. Yhteinen juhla on siirretty syksyyn,
mutta kevään aikana kahvilassa voi herkutella useana tiistain kakkupäivänä juhlavuoden leivoksella.
– Myös se, mitä seurakunnassa tapahtuu, näkyy jollain tavalla myös Sirpakassa. Saimme myyntiin kanttorimme Liisa
Aaltolan levyn ja pian ostettavissa ovat tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotteet, Anne Vanhatalo kertoo.
Kesän koittaessa asiakkaita palvelevat
nuoret kesätyöntekijät, jotka mahdollistavat vapaaehtoisten kesälomat. Viime kesänä kahvilassa työskenteli leipuri-kondiittori Anni Köykkä.
– Sirpakassa pääsin ensi kertaa kokeilemaan kahvilatyötä, josta olen pitkään
ollut kiinnostunut. Työparini kanssa leivoimme tarjottavia ja palvelimme asiakkaita. Vastuuta oli sopivasti, mutta apuakin sai tarvittaessa helposti, sittemmin
alalle työllistynyt Köykkä kertoo.
Vanhatalo haluaa tehdä toimintaa tunnetuksi kaikenikäisille. Siksi normaalivuosina kahvilassa käyvät tutustumassa niin
rippikoululaiset kuin kerholaisetkin. Yhteistyötä tehdään myös kunnan kuntouttavan työtoiminnan sekä lukion kanssa.
– Tavoitteena on, että jokainen tietää,
mihin Sirpakan munkkien tuotto menee.

MONET vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa
ahdingossa. Koronaepidemia
on kurittanut entisestään juuri kaikkein hauraimpia.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkaa
7. helmikuuta.
– Ikäihmiset sinnittelevät
usein viimeiseen asti omin
voimin. Avun pyytämiseen voi
olla korkea kynnys. Sairauden tai muun yllättävän asian vuoksi muutoinkin tiukalla
oleva taloustilanne voi muodostua ylivoimaiseksi. Varsinkin nyt korona-aikana moni
ikäihminen on jäänyt yksin ja
heidän hätänsä voi jäädä huomaamatta. Yhteisvastuukeräyksen esiin nostama ikäihmisten ahdinko onkin erityisen
ajankohtainen juuri nyt, kertoo diakoniatyöntekijä Päivi
Marttila.
SUOMESSA vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri
puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa.
Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun
asiakasryhmä on vähävaraiset
vanhukset.

Seurakunnan diakoniatyössä ikäihmisten yksinäisyys ja
taloudelliset huolet tulevat
esille.
– Pirkkalassa monelle ikäihmiselle tärkeiksi kokoontumispaikoiksi ovat tulleet Tiistaituvan ja Kirkon keskiviikon
viikoittaiset edulliset ruokailut ja mahdollisuus tavata toisia yhteisessä ruokapöydässä.
Myös Ruokakomerot, joissa tarjotaan kouluruokailusta ylijäänyttä ruokaa, tarjoavat mahdollisuuden ruokailla
edullisesti, selvittää Marttila.
– Diakoniatyön kautta voi
saada hankalassa tilanteessa
myös keskusteluapua ja tukea tai esim. osto-osoituksen ruokakauppaan. Yhteyttä voi ottaa puhelimen tai sähköpostin välityksellä, rohkaisee Marttila.
– Seurakunnan Yhteisvastuukeräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen
oman seurakunnan alueella.
Apu ohjaa ikäihmisille seura-

kunnan diakoniatyön kautta,
kertoo Pirkkalan seurakunnan
Yhteisvastuun keräyspäällikkö
Riikka Rantakallio.
Keräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto
kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen
ja elämänlaadun kohentamiseen. Avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden
avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.
Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta
2022 alkaen.
MAAILMAN katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen
2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja
perheitä. Esimerkkikohteena
Uganda. Tuotosta yli puolet,
60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
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KIRKKOPOSTI
Koronatilanteen vuoksi muutokset ovat mahdollisia.
Ajantasainen tieto löytyy nettisivuiltamme pirkkalanseurakunta.fi
Jumalanpalvelukset lähetetään suoratoistona internetissä
YouTube-kanavallamme ja Facebook-sivullamme.

Facebook: https://www.facebook.com/pirkkalanseurakunta/
YouTube-kanava: https://www.youtube.com/channel/
UCdTvwDEm6UAoeNiz1wFcaVA
Pirkkalan kirkon pihassa on luvassa talvista touhua Yhteisvastuukeräyksen strattipäivänä su 7.2. Lastenohjaajat Ismo Sarajärvi, Alma
Virta, Antti Toiva, Ari Natunen ja Susanna Kalliomäki toivottavat ulkoilijat tulemaan ottamaan selfietä Yhteisvastuun sydän logon kanssa.

Yhteisvastuu-reitti
johdattelee ulkoilemaan
sovelluksen avulla
SUNNUNTAINA 7.2. kello 12
avataan Citynomadi-sovellukseen Pirkkalan Yhteisvastuureitti. Citynomadi on älypuhelimeen tai tablettiin ladattava ilmainen mobiilisovellus,
joka ohjaaja ulkoilemaan reitin avulla omatoimisesti. Sovelluksen voi hakea osoitteesta: app.citynomadi.com tai
mobiililaitteesi sovelluskaupasta. Sovelluksen kannattaa
jo kotona etukäteen ladata ennen ulkoilemaan lähtöä.
Yhteisvastuu-reitti alkaa
Pirkkalan vapaa-aikakeskukselta, ja on pituudeltaan vähän yli kolme kilometriä sisältäen kahdeksan rastipistettä. Ulkoilureitti on helppokulkuinen. Matkan varrella kulkija saa tietoa sekä ajateltavaa
tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksestä ja sen kohteista. Sovellus johdattaa kulkijaa kulkemaan reitillä ja ilmoittaa lähestyvästä rastista.
Rasteilla on niin lukemista,
kuunneltavaa kuin katsottavaa. Kuuntelun helpottamiseksi kannattaa kuulokkeet ottaa matkaan mukaan. Reitti
päättyy lähetysmyymälä-kahvila Sirpakan edustalle, jossa
voi halutessaan käydä kahvilla, tehdä Yhteisvastuu tuottei-

den ostoksia ja osallistua Yhteisvastuukeräykseen. Sirpakka on reitin avauspäivänä auki kello 12.30-16.30.
– Yhteisvastuukeräys on
evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja tämän vuoden teemana on ikäihmiset. Halusimme nyt keksiä jotain uutta
Yhteisvastuukeräykseen. Uskon, että tämä reitti sopii hyvin tähän tarkoitukseen, kertoo lähetys- ja kansainvälisen
työn ohjaaja Anne Vanhatalo.
REITIN avauspäivänä kello 12.30-16.30 lapset voivat
bongailla Yhteisvastuun sydänlogoja. Perheen pienimpiä
reitin varalla ilahduttavat Leena Lammas muutaman muun
eläinhahmon kanssa. Ulkoiluun voi myös varautua omien makkaroiden kera. Niitä
voi grillata Pirkkalan kirkon
nuotiopaikalla. Kirkon pihassa on luvassa talvisia touhuja.
Itsestään, kavereista tai perheestä voi ottaa yhteiskuvan
sydänlogon kanssa kirkon pihassa. Kuvia toivotaan jaettavan sosiaalisessa mediassa hästägeillä #pirkkalanseurakunta
#pirkkala #yhteisvastuu.

Yhteisvastuukeräys 2021 avataan sunnuntaina 7.2. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2021 keräyksen esimiehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

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

pirkkalanseurakunta.fi

Palaute ja toiveet mari.lilja@evl.fi
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Suorana lähetetyt jumalanpalvelukset löytyvät tallenteina
kahden viikon ajan sekä Facebookistamme että
YouTube-kanavaltamme.

Haluaisitko mukaan vapaaehtoistoimintaan?
Myymälä-kahvila Sirpakka etsii uusia vaapaehtoisia mukaan toimintaan.
Kiinnostaisiko sinua tulla myyjäksi, leipojaksi tai kädentöiden tekijäksi?
Ota yhteyttä lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajaan
Anne Vanhataloon, 040 707 1923, anne.vanhatalo@evl.fi
Koronatilanteen vuoksi emme voi järjestää perinteistä Yhteisvastuun talvitapahtumaa, mutta olemme
suunnitelleet Yhteisvastuun startin omatoimista ulkoilupäivää Citynomadi-sovelluksen avulla.

Yhteisvastuun startti su 7.2.
- Sanajumalanpalvelus verkon välityksellä Pirkkalan kirkosta klo 10.
- Citynomadi-sovelluksen Pirkkalan Yhteisvastuu-reitti avataan klo 12.
- Myymälä-kahvila Sirpakka avoinna klo 12.30–16.30.
Tule viettämään mukavaa ulkoilupäivää Yhteisvastuureitin johdattelemana. Reitti 3,5 km lähtee Pirkkalan vapaa-aikakeskukselta ja
päättyy myymälä-kahvila Sirpakan eteen. Reitillä on su 7.2. klo 12.30–
16.30 tekemistä ja pohtimista niin lapsille kuin aikuisillekin.
Matkaan kannattaa myös varata hieman taskurahaa. Lapset voivat bongailla YV-sydän logoja reitin varrelta, omia makkaroita voi grillata
kirkon nuotiopaikalla ja voit ottaa selfietä YV-logon kanssa.
Myös Leena Lampaan ja hänen eläinystävät voi tavata reitillä. Sirpakassa voi halutessaan
käydä kahvilla, ostamassa Yhteisvastuu-tuotteita tai osallistua keräykseen.

Perheleiri kesällä Saarenmaalla

14.–19.7.2021

Leiriohjelmassa Kuressaaren linnanvalloitus, ihanat hiekkauimarannat,
tutustumista Valjalan ystävyysseurakuntamme perheisiin,
leirihartauksia, musisointia ja ulkoilua kauniissa leiriympäristössä.
Paikka: Puhan leirikeskus keskellä kaunista kesäistä luontoa.
Matkat: Linja-auto, laivamatkat ja lautta Saarenmaalle.
Leirillä on täyshoito ja matkapäivinä puolihoito.
Ilmoittautuminen aukeaa 15.2.2021 klo 9:
pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Mukaan mahtuu 40 leiriläistä.
Mikäli leiri ei toteudu Saarenmaalla, leiri järjestetään
Pirkkalan Pappilassa 14.–18.7.2021.
Leirin hinta Saarenmaalla: aikuiset 125 € ja lapset 75 €.
Leirin hinta Pirkkalassa: aikuiset 50 € ja lapset alle 12 vuotta 25 €.
Tiedustelut: anne.vanhatalo@evl.fi

”Sirpakka on kohtaamispaikka, jonka ovet ovat
auki maailmaan. Sirpakka on lähimmäisyyden
paikka, jossa ihminen kohtaa ihmisen. Sirpakka
on siltojen rakentamisen paikka eri tavoin ajattelevien ihmisten välillä.”
Tällä kaikella lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakka vahvistaa uskoa, toivoa ja rakkautta lähellä sekä kaukana. Pidetään Sirpakka edelleen
kohtaamisen, lähimmäisyyden ja siltojen rakentamisen paikkana, jonka ovat auki tulevaisuudessakin.
Onnea 20-vuotiaalle!
Olli-Pekka Silfverhuth
kirkkoherra

