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Keskeneräistä
odotusta

O

dottamisen käsite on viimeisen vajaan kahden vuoden aikana saanut uusia ulottuvuuksia. Kun maaliskuussa 2020 Suomessa siirryttiin sulkutilaan maailmalla leviävän viruksen johdosta, odotettiin seuraavaa kesää. Siihen mennessä asiat olisivat jo paremmin. Näin tapahtuikin,
mutta vain väliaikaisesti. Uudet aallot ovat seuranneet toisiaan, ja pysyvää on ollut lähinnä epävarmuus ja epätietoisuus.
Rokotukset ovat tuoneet helpotusta, mutta samalla uudet virusmuunnokset tuovat päänvaivaa. Muutaman kuukauden
odottelusta, on siirrytty vajaan kahden vuoden odotteluun.
Toisaalta koko ajan on elämässä ollut myös muuta mietittävää. Jotenkin arjesta on yritetty selvitä rajoitusten keskellä,
ja on selvittykin. Aluksi olivat ikäihmiset ihmeissään, kun
heidän elämänsä muuttui karanteenimaiseksi. Kovilla ovat
olleet myös lapset ja nuoret, kun koulutyö ja harrastukset
olivat etätoiminnan varassa tai keskeytyneenä. Rajoituksia
oli tehtävä, mutta niiden oikeudenmukaisuudesta on ollut
erilaisia näkökulmia. Ainoa mikä on yhdistänyt, on niiden
loppumisen odotus. Odotus siitä, että elämä jotenkin asettuisi. Samalla kuitenkin odotuksen aika on jatkunut eikä kukaan osaa sanoa, koska elämä varsinaisesti tämän viruksen
osalta asettuu, mutta kyllä se kuitenkin asettuu.
Odottamista on myös parhaillaan vietettävä adventtiaika.
Valmistaudumme suuren juhlaan. Juhlaan, jonka keskiössä
on ikiaikainen viesti siitä, kuinka valo on lopulta kirkkaampi kuin pimeinkään pimeys. Joulun viesti on täynnä valoa,
armoa ja toivoa. Juuri sen vuoksi joulun sanomalla on aivan
erityinen paikkansa sellaisessa todellisuudessa, johon kuuluu epävarmuus ja epätietoisuus. Joulu ei tule mihinkään
valmiiseen ja täydelliseen, vaan kaikenlaiseen keskeneräisyyteen. Sen vuoksi joulu voi koskettaa juuri tänä vuonna.

Joululahjakeräys tuo
joulumieltä
TOIMEENTULON kanssa
kamppailevien perheiden
lapsille tarkoitettu joululahjakeräys toteutettiin tänäkin vuonna. Keräys antaa
jokaiselle pirkkalalaislapselle
mahdollisuuden saada mieluinen joululahja ja iloista
mieltä.
Seurakunnan kahvila
Sirpakan joulukuuseen oli
kiinnitetty yhteensä noin
80 lapsen joululahjatoiveet.
– Joululahjakeräys oli taas
hyvin suosittu. Ihmiset kävivät innokkaasti hakemassa lasten toivelappuja. Haluamme lämpimästi kiittää
kaikkia keräykseen osallistuneita, kertovat diakoniatyöntekijät Jouni Kivimaa
ja Petra Pajamäki.
Lapset toivoivat joululahjoiksi lahjakortteja vaatekauppoihin, leluja, kos-

Lasten joululahjatoiveet täyttivät Sirpakan joulukuusen
oksat.

metiikkaa sekä pussilakanasettejä. Diakoniatyöntekijät ovat henkilökohtaisesti yhteydessä lahjanhakijoihin, niin että lapset saavat
lahjansa jouluksi.

Köykkä jää eläkkeelle
nuorten pärjäävän
Yli kolme vuosikymmentä
nuorisotyön pappina opetti
Arto Köykälle, että nuoret
kaipaavat kohtaamista,
mutta eivät kitise vähästä.
Teksti ja kuva Heidi Möttönen

– EIHÄN se mikään erämaa ollut.
Pastori Arto Köykän ei tarvinnut rakentaa tyhjän päälle. Seurakunnan nuorisotyöllä oli perusta, kun nuori pappi
aloitti työnsä 80-luvun puolivälin Pirkkalassa.
Nuortenillat hakivat vielä muotoaan,
mutta niiden merkitys oli ymmärretty.
Köykkä raivasi lisää tilaa vapaalle olemiselle.
– Ajattelin, että olisi hyvä kokoontua
kahtena iltana viikossa. Periaatteena oli,
ettei yhdessäolo olisi sillä tavalla ohjelmapainotteista, että siihen kohta väsyisi.
– Toiminnan piti olla monitasoista.
Joillekin riittää lämmin tila talvella, toiset
toivovat seurakunnalta jotain enemmän.
Ja näiden piti sopia saman katon alle.
Katto löytyi Kirkkoveräjältä, jossa
nuorteniltoja vietetään edelleen keskiviikkoisin ja torstaisin. Jossakin vaiheessa kahteen kerrokseen levittäytyvästä seurakuntatalosta, Seuriksesta, tuli nuoren
seurakunnan koti.
On vaikea nimetä hetkeä, jolloin se tapahtui.
– Se oli tasaista liukumaa sitä kohti.
KÖYKÄN uran aikana Seuriksesta on tullut kaikenlaisten pirkkalalaisnuorten olohuone. Hän löytää suosion syitä ennen
kaikkea kävijöistä.
– Tänne tullessaan tulee yhteisöön. Tietää, että täällä on muita nuoria, samanikäisiä ja hieman vanhempia. Ei tarvitse
olla yksin, jos ei halua.
Mukaan tulijoilta ei udella heidän ajatuksistaan tai uskostaan.
– Hyväksyvästä ilmapiiristä olen kuullut paljon. Fraasi, että saa tulla sellaisena
kuin on, pätee.
Köykkä uskoo, että huomioivalla vuorovaikutuksella pääsee pitkälle.
Kun ovi kolahtaa, tulijaa tervehditään.
Nuorten nimet opetellaan. Jos nuoren
mielen päällä on jotakin painavaa, aikuisesta saa keskustelukumppanin.
– Asiat, joista minulle tullaan puhumaan, ovat isoja, Köykkä aloittaa Seuriksen sohvaan nojaten.
– Ei minulle mistään rakkaushuolista
kerrota, en ole mikään seurustelun ohjetoimisto. Olen ajatellut sen niin, että
yhteisöstä löytyy tarvittaessa pari-kolme
vuotta vanhempia juttukavereita.
Sen sijaan aiheet, joista ikätovereilla ei
välttämättä ole kokemusta, tuodaan helpommin työntekijöille.
– Kuolema on yksi niistä. Hätä liittyy
käytännön huoliin, joku on kuolemassa
tai kuollut. Kun nuori ihminen törmää
kuolemaan, se on hänen tapauksessaan
monesti ensimmäinen kerta.
– Siinä ollaan sellaisten kysymysten äärellä, joihin ei ole vastauksia. Usein riittää, että saa yleensäkin puhua, ja joku
kuuntelee.

Seurakunnan nuorisotyötä on kiitelty ennaltaehkäiseväksi mielenterveystyöksi. – Usein miele
tämättä myös mielenterveyttä tukevaa, 35 vuotta nuorisotyön pappina ollut Arto Köykkä sanoo

Kuuntelijan elämänkokemuksesta on
hyötyä. Köykkä katsoo, että papin täytyy
olla sinut elämän raadollisuuden kanssa.
– Jos ei ole mitään kokemusta elämän
vaikeista asioista, ihanhan sitä on turisti niiden kanssa. On täytynyt asua niissä
paikoissa eikä vain sivusta katsella.
PAPIN työ on monin tavoin liikkuvaa, eikä vähiten siksi, että yksi työpisteistä sijaitsee satojen kilometrien päässä Pudasjärvellä. Lotjan tuvalla järjestetään vuosittain rippileirejä ja muita leirejä.
Metsän keskellä sijaitseva leirikeskus
antaa hyvät puitteet elämän rauhoittamiselle.
– Pirkkalan nuoret rakastavat sitä, rakastivat jo puutteineen. Puutteita on korjailtu, ja olosuhteet ovat parantuneet,
mutta aina se on ollut yhtä tärkeä paikka.
Syyslomalla bussi ei päässyt leirikeskuksen pihaan, kun lumi tukki tien. Viimeinen kilometri taittui kävellen tavaroiden
kanssa.
– Kukaan ei valittanut, kun tilanne todettiin. Nuorissa on hirveän vähän kitisijöitä.
Yhden asian Köykkä on pannut merkille. Hän on tavannut teettää rippilei-

rin aluksi kirjoitustehtävän, jossa nuoret
kertovat Jumalastaan.
Vastausten laatu on heikentynyt vuosien varrella.
– Se ei kerro niinkään nuorista vaan
tästä ajasta. Siitä, että Jumala yritetään
väkisin lykätä sivuun, vaikka hän ei sinne mahdu.
– On mukamas pakko puhua asioista
luonnontieteellisesti. Se, mistä ei luonnontieteellisesti pysty puhumaan, ei ole
tärkeää. Tämä on heijastumaa ajattelusta, että hyödyllistä olisi vain kaikki rahaa tuottava.
– Matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa
tarvitaan, mutta niiden ohella tarvitaan
kirjallisuutta, musiikkia ja kuvataiteita,
myös uskonnollista lähestymistapaa.
Hän painottaa, että hengellisyyden tarve ei ole häviämässä. Samaa kertovat uskonnollisuutta viime vuosina kartoittaneet kyselytutkimukset.
Mikä kristinuskosta tekisi nuorten silmissä kiinnostavampaa?
– On aika pitkälti kysymys uskonnollisesta kielestä, kyvystä ilmaista modernilla tavalla ikiaikaisia asioita. Sanaston
on oltava sellaista, että sen ymmärtää ilman historian ja filosofian opintojakin.
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Pirkkalan
seurakunta

Pappilan väentuvassa voi askarrella joulukortteja lauantaihin saakka.
Kortit leimataan ennen postitusta uudella Pappilan joulu -leimasimella.

e ja tietää
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Kouluikäiset yökyläilivät kirkossa
VALO leikkii kirkkosalin seinillä, kun lapset seikkailevat
taskulamppuineen penkkirivien välissä lauantai-iltana 2.
lokakuuta.
Muutaman tunnin päästä lattialle levitetään patjat ja
makuupussit. Edessä on parinkymmenen kouluikäisen
yökyläily Pirkkalan kirkossa.
Nella Kruus, 8, ja Rianna
Seppälä, 10, miettivät, miten
uni mahtaa tulla.
– Kirkossa nukkuminen on
ihan uutta ja erilaista. Tykkäämme yökyläillä toistemme luona, mutta näin isossa
paikassa en ole koskaan ollut
yötä, Seppälä sanoo.
– Riannan äiti ehdotti tätä
meille. Kuulosti kivalta päästä
kirkkoon yöksi, Kruus iloitsee.
ILTA on täyttynyt erilaisesta tekemisestä. On pelattu lautapelejä, ommeltu tyynyliinoja ja
tutustuttu kirkon tiloihin kaaospelin avulla.
Pelissä lapset etsivät pimeäs-

Öinen kirkko oli Rianna Seppälälle (vas.) ja Nella Kruusille jännittävä
paikka.

sä pitkin kirkkoa piilotettuja
lappuja ja suorittivat niissä annettuja tehtäviä.
– Piti esimerkiksi leikkiä
lentokoneita ja irvistellä toisille. Se oli kivointa, mutta
aika vaikeaakin. Ihan kaikkia
lappuja ei löytynyt, Kruus ja
Seppälä kertovat.
YÖSIJAN vaihdos virkistää
myös Hugo Salmea, 9, ja Lasse Mylläriä, 8.

– Kivaa, ettei aina tarvitse
nukkua omassa sängyssä. Uni
tulee varmaan aika hyvin, kun
on ollut niin paljon tekemistä
kavereiden kanssa.
– Tänään ei ole tuijotettu
ruutua, Salmi hoksaa.
Molemmat odottavat, että
kirkossa saa valvoa vähän tavallista pidempään.
Aamulla vietetään Mikkelinpäivän perhemessua yhdessä vanhempien kanssa.

Pappilan joulu tuo joulutunnelman
PAPPILAN joulu käynnistyi
tiistaina 30.11. Jouluisesta
tunnelmasta voi nauttia lauantaihin 4.12. saakka. Viime
vuonna koronatilanteen takia
tätä ei voitu toteuttaa, mutta
nyt voimme virittäytyä jouluun Pappilan alueella viitenä päivä kello 17–20 välisenä aikana.
– Pappilan joulu kannattaa
ehdottomasti kokea. Nähtävää ja tekemistä on niin sisällä kuin ulkonakin, sillä koko
alue on upeasti valaistu ja sisätilat huokuvat joulutunnelmaa. Mukaan voi tulla myös
vaan ihan olemaan ja nauttimaan, kertoo Pappilan joulun vastaava työntekijä Laura Furu.

– Kaverini tarjosi lippua Tampereen
Kannen areenan avajaisiin, joissa Eppu
Normaali esiintyy. Aiemmin ei olisi ollut
minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä mukaan. Nyt pystyin sanomaan, että pääsen.
– Tämän vapaudenko nyt pilaisin
suunnitelmilla? Eihän siinä ole mitään
järkeä.

VIISIPÄIVÄISEN Pappilan
joulun ajan väentupa muuttuu jouluiseksi korttipajaksi, jossa voi askarrella joulukortteja. Tänä vuonna on
myynnissä myös postimerkkejä, joten kortit voi jättää
postitukseen jo paikan päällä. Myynnissä on Vanhan kirkon 100-vuotisjuhlan kunniaksi teetettyä postimerkkiä sekä normaaleita postimerkkejä.
Väentuvasta löytyy myös maisemoitu valokuvausnurkkaus,
jossa voi käydä ottamassa valokuvia joulutervehdyksiksi.
Joulukahvilan puolella voi
herkutella edulliseen hintaan.
Kahvilasta löytyy niin suolaisia kuin makeitakin herkkuja
juomien kera. Pappilan joulun viimeiseen päivään, lauantaille, on luvassa myös riisipuuroa. Kahvilassa asioiville
suosittelemme korttimaksua.
Kahvilan tuotto käytetään lähetystyön hyväksi.

Arto Köykän eläköitymisjuhla Pirkkalan
kirkossa su 5.12. klo 10 alkavan messun
jälkeen. Messu striimataan seurakunnan
Facebook-tilille ja YouTube-kanavalle.

KODALTA lähtevä opastettu valopolku on kuljettavissa 30.11.–4.12. kello 17–21.
Valopolku on audiovisuaalinen joulukertomus, jonka ää-

enterveysongelmat liittyvät jollain tavalla yksinäisyyteen. Jos jokin vähentää yksinäisyyttä, on se väiso.

NUORTEN parissa työskentely on antanut Köykälle aitiopaikan kasvavan sukupolven mielenmaisemaan.
Harvat asiat ovat yhtä yleistettävissä kuin viime kesän rippikoululaisen kiteytys.
– Joku kirjoitti palautteena, että ”Minäkin olen kiva, jos minulle ollaan kivoja.” Se on ihan totta.
– Usein huomaa, että jos menee tuntemattomien nuorten keskelle, moni pelästyy, että mitähän tuo nyt tulee valittamaan. Oletus on, että aikuisella ei voisi
olla nuorelle muuta asiaa.
Joulukuun jälkeen Köykkä ei kohtaa
nuoria enää työroolissa. Eläke alkaa samana päivänä, kun Suomi juhlii itsenäisyyttään.
Köykällä ei ole seuraajalleen ohjeita tai
edellytyksiä. Yhtä hän kuitenkin toivoo.
– Että nuoria kuunnellaan jatkossakin. Uskon, että nuoria kuuntelemalla
tulee hyvä.
Kun joulunpyhät ohittuvat, hän tarttuu
yhdeksännen kerran Dostojevskin klassikkoon. Odottamassa on Karamazovin veljesten uusi käännös.
Muutoin hän ei suunnittele eläkepäiviään.

Arto Köykkä
n Pappisvihkimys 1982
n Pirkkalan seurakuntaan 1986
n Väitöskirja 2017, aiheena uskonnollinen kieli Pentti Saarikosken tuotannossa
n Naimisissa, kaksi aikuista lasta
n Harrastuksina shakki ja jalkapallo.

Elämyksellinen valopolku johdattelee joulun sanoman äärelle.

rellä voi hiljentyä joulun sanomaan. Matkan varrella on
seitsemän eri pysähdyspistettä. Mukaan kannattaa varata myös oma taskulamppu.
– Elämys syntyy valon, äänimaisemien, vaeltamisen ja pimentyneen luonnon voimin.
Matkalla kokee toivoa, epätoivoa ja sitten taas toivoa. Sen
varrella huomaa ihmisen pienuuden isojen asioiden äärellä, kun ajattelee vaikkapa Joosefia yksin yöllä tai millainen
ilmestys taivaallinen sotajoukko voi olla, kertoo Arto Järvinen Valopolun valo- ja ääni-

suunnittelun toteuttaja.
– Valaisutyöt ovat yleensäkin mielekkäitä, koska niillä
saa aika pienelläkin vaivalla
aikaan katselijalle jonkinlaisen ”kannatti lähteä” -kokemuksen. Nyt kun valaisuun
on yhdistetty tarina ja ääniä,
niin ollaan tietysti jo ihan eri
sfääreissä, ja se kyllä innostaa
jo kosolti tekijääkin, sanoo
Järvinen.
Pappilan jouluun saapuvia
pyydetään huomioimaan Pappilantien liikenne. Tiellä ajetaan hiljaa, sillä nopeusrajoitus on 30 km/h.

Pappilan väentuvassa askarrellaan viitenä päivän joulukortteja.
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KIRKKOPOSTI
TALVILOMAN PERHELEIRI

2.–6.3.2022 LOTJAN TUVALLA

Leirin hinta lapsilta, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 68 € ja aikuisilta (yli 20 v.) 85 €.
Lasketteluliput ja -välineet ovat jokaiselle omakustanteiset.
Ilmoittaudu: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Tiedustelut Ville Salminen 050 380 7965.

P

appilan joulu

Lasten Kauneimmissa Joululauluissa on perinteisesti nähty myös lyhyitä leikkihetkiä. Tänä vuonna lapsiperheille suunnatut yhteislaulut
kajahtavat Pirkkalan kirkon pihamaalla.

Kauneimpiin
Joululauluihin
koronapassilla
KAUNEIMMAT JOULULAULUT kaikuvat jälleen toisesta
adventista 5. joulukuuta alkaen. Tänä vuonna mukaan
tulijalta edellytetään sisätiloissa koronarajoitusten vuoksi
koronapassia.
Päätöksen taustalla ovat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sisätiloja koskevat kokoontumisrajoitukset.
Pirkkalassa Kauneimpia
Joululauluja lauletaan molemmissa kirkoissa, Pirkkalan kirkon pihamaalla ja Kirkkoveräjän seurakuntatalossa. Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään
yhteensä kymmenen.
– Seurakunnan puolelta
haluamme tietenkin järjestää tilaisuudet mahdollisimman vastuullisesti ja turvallisesti. Edellytämme koronapassia avin ohjeistuksen mukaisesti yli 16-vuotiailta, jotka
ovat osallistumassa Kauneimpiin Joululauluihin. Poikkeuksena on kaksi Pirkkalan kirkon pihamaalla järjestettävää
tilaisuutta, joihin pääsee myös
ilman koronapassia, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth
sanoo.
Koronapassi ja henkilöllisyystodistus pyydetään ottamaan esiin jo tilaisuuteen tultaessa. Yhteislaulutilaisuuksissa suositellaan vahvasti myös
kasvomaskin käyttöä.
RAJOITUSTEN keskellä Silfverhuth on tyytyväinen, että
jouluun voidaan tehdä matkaa yhdessä.
– Joululaulut ovat aivan
olennainen osa jouluun valmistautumista ja joulun viettoa. Vuosi sitten tämä ei ollut

mahdollista, ja samalla siinä
huomasi, kuinka tärkeää yhdessä laulaminen on.
Aatonaattona 23. joulukuuta Vanhassa kirkossa kaikuvat muutamat säännöllisin
väliajoin toistuvat joululaulut.
– Tarkoitus on, että haudoilla käyvät ihmiset pääsevät koronapassilla istahtamaan kirkkoon ja liittymään
lauluun milloin vain, kanttori
Liisa Aaltola kertoo.
Jumalanpalveluksissa, hartauksissa tai muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa koronapassia ei edellytetä.
TILAISUUKSIEN suojelijaksi
on valittu piispa Mari Leppänen. Hän kävi laulamassa
Kauneimpia Joululauluja perheensä kanssa jo lapsena. Sittemmin ne ovat olleet myös
osa hänen työtään pappina.
Seurakuntia varten on painatettu 750 000 lauluvihkoa.
Vihot sisältävät 24 perinteistä,
rakastettua joululaulua.
Kauneimmat Joululaulut
on Suomen suurin musiikkitapahtuma. Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran työhön maailman lasten hyväksi.
TOIMI NÄIN
– Lataa koronapassi Omakannasta osoitteesta www.
kanta.fi/koronapassi
– Tallenna passista kuva
mobiililaitteellesi tai tulosta se.
– Tule ajoissa tilaisuuksiin
ja ota passi valmiiksi esiin.
– Passi tarkastetaan heti tilaisuuteen tullessa.

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

pirkkalanseurakunta.fi

Palautteet ja toiveet Kirkkopostista mari.lilja@evl.fi

avoinna joka päivä klo 17–20
la 4.12. saakka.
Valopolku avoinna joka päivä
klo 17–21 la 4.12. saakka.

Muutokset
mahdollisia koronatilanteen johdosta.
Katso ajantasainen
tieto netistä.

Pappilan joulu huokuu aitoa joulutunnelmaa.
* Väentuvan hirsiseinien suojassa valmistuu kauneimmat
joulukortit ja valokuvausnurkkauksessa voi käydä ottamassa tunnelmallisia valokuvia joulutervehdyksiä varten.
* Joulukahvilassa voi herkutella joulun herkkuja.
* Aittakappeli auki hiljentymistä varten.
* Koko Pappilan alue on upeasti valaistu ja
elämyksellisellä valopolulla voit hiljentyä joulun
sanoman äärelle.

Tervetuloa!

Joulukynttiläpalvelu

toimittaa puolestasi kynttilän jouluaatoksi läheisesi haudalle Pirkkalan hautausmaalle.
Joulukynttiläpalvelun voi tilata verkkolomakkeella (pirkkalaseurakunta.fi/
ilmoittautumiset) tai maksamalla 15.12. mennessä 10 € seurakunnan tilille
FI20 5730 7310 0003 03.
Maksun viesti: kynttiläpalvelu+ vainajan etu- ja sukunimi.

Kauneimmat Joululaulut
su 5.12. II adventtisunnuntai

- klo 18 Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan
kirkossa
su 12.12. III adventtisunnuntai

- klo 14 Lasten Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan kirkon pihamaalla
- klo 16 Lasten Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan kirkon pihamaalla
- klo 18 Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan
kirkossa
la 18.12.

- klo 18 Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan
kirkossa
su 19.12. IV adventtisunnuntai

- klo 10 Kauneimmat Joululaulut –messu Pirkkalan kirkossa
- klo 17 Kauneimmat Joululaulut Kirkkoveräjän
seurakuntatalossa
to 23.12.

- klo 14 Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan
kirkossa
- klo 18 Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan
kirkossa
- klo 16–20 Non-stop Kauneimmat Joululaulut
Vanhassa kirkossa

i

Koronapassi käytössä sisätiloissa pidettävissä
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa.
Tarkistamme koronapassin kaikilta yli 16-vuotiailta.
Laulettaessa vahva maskisuositus.

Adventtimessut
Pirkkalan kirkossa
2. advettimessu 5.12. klo 10
sekä rovasti Arto Köykän
eläkkeellelähtöjuhla.
Arto Köykkä, Olli-Pekka Silfverhuth, Reetta
Väisänen, Taru Lossi, Antti Toiva ja Liisa Aaltola.
Messu striimataan.
3. adventtimessu klo 10
sekä uusien työntekijöiden
siunaaminen.
Reetta Väisänen, Olli-Pekka Silfverhuth
ja Liisa Aaltola.
4. advettimessu klo 10
Kauneimmat Joululaulut -messu.
Jukka Jormanainen, Tuula Mannermaa, Pirkko
Leponiemi-Pirhonen, Kirkkokuoro ja Kraakkuoro.

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Pirkkalan Vanhassa kirkossa ma 6.12. klo 10
Olli-Pekka Silfverhuth, Pirkko Leponiemi-Pirhonen ja
Puhallinorkesterin väkeä. Seppeleenlasku.

Joulukonsertit

i

Konserteissa
vahva maskisuositus.

ma 13.12. klo 18 Kirkkoveräjän seurakuntatalo
Pirkkalan Puhallinorkesterin Jouluinen Puhallus - Espanjalaisella tuulahduksella!

ma 13.12. klo 19 Pirkkalan kirkko
Viihdekuoro Cantarelli
Ohjelma 15 €, lapset ilmaiseksi.
su 19.12. klo 18 Pirkkalan kirkko
Mieskuoro Laulajat
Johtaa Pasi Hyökki.
ma 20.12. klo 19 Pirkkalan kirkko
Joulun Toive -konsertti
Milana Misic ja Teijo Lindström
Liput alkaen 25 €.
Liput ennakkoon Ticketmaster ja Lippu.fi

Jouluaatto 24.12.
- klo 11 Lasten joulukirkko Vanhassa kirkossa.
- klo 13 Lasten joulukirkko Pirkkalan kirkossa.
- Pienet aattohartaudet Vanhassa kirkossa:
klo 13, 13.30, 14, 14.30 ja 15
Kesto noin 15 min.
- klo 15 Aattohartaus
Pirkkalan kirkossa.
- klo 16 Aattohartaus
Vanhassa kirkossa.
- klo 21 Aattohartaus
Pirkkalan kirkossa.
- klo 22 Kauneimmat
Joululaulut -hartaus
Vanhassa kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa
joulukirkkoihin!

Joululahjoja pukinkonttiin Sirpakasta!
Aitoja pirkkalalaisia makuja ja kauniita käsitöitä joulutervehdykseksi.
Meiltä myös Reilun kaupan tuotteita ja paljon muuta.
Avoinna: ma–ke klo 10–15 to–pe klo 10–16.30
Lisäksi: la 11.12. klo 10–15 sekä la 18.12. klo 10–15 ja ke 22.12. klo 17 asti.

