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Pirkkalan seurakunnan
tiedotuslehti
n

pirkkalanseurakunta.fi

n

maaliskuu 2021

Marja ja Lukas Sikkilä ovat osallistuneet kasvatuksen
järjestämään ulkoilukummitoimintaan, jossa he olivat
pilkillä Pappilan rannassa.

• Matteus-passio esitetään
netissä
• Podcast johdattelee
pääsiäiseen
• Vinttikirkon tunnelmaan
verkon kautta
• Ulkoilukummit liikkeellä
pirkkalalaisten iloksi
Kansikuva: Maritta Partanen
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Sirpakka avoinna 6.4. alkaen tiistaisin ja perjantaisin klo 11–16 huhtikuun
loppuun asti. Kahvila- ja myymälätuotteiden ulosmyyntiä edulliseen hintaan.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

Matteus-passio saa ensi-iltansa netissä
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Ulkoilukummien kanssa kohti
uusia seikkailuja
KASVATUSVÄEN ulkoilukum-

mit ovat olleet ahkerasti liikkeellä pirkkalalaisten perheiden iloksi. Seurakunnan ulkoilukummitoiminta lähti
liikkeelle tammikuussa, kun
koronarajoitusten vuoksi ei
voitu enää perhekerhoja pitää.
Ulkoilukummitoiminnan
ideana on tarjota pirkkalalaisille, arkisin päiväsaikaan kotona oleville aikuisille ja lapsille, mukavaa yhteistä tekemistä
turvallisesti raikkaassa ulkoilmassa. Seurakunnan ulkoilukummit ovat olleet valmiina
lähtemään kaveriksi ja järjestämään perheille virkkeellisen
aamupäivän. Yhteisiä ulkoiluhetkiä on räätälöity yhdessä perheiden kanssa. Mukaan
on otettu voimassa olevien koronarajoitusten sallima määrä
osallistujia.
– Ulkoilukummitoiminta on lähtenyt todella hyvin
käyntiin. Perheet ovat olleet
tyytyväisiä, kun on keksitty
tällainen toiminta, johon voi
osallistua pienellä porukalla
turvallisesti ulkona, toteaa lastenohjaaja Maritta Partanen.
Marja Sikkilä on osallistunut kahden poikansa kanssa ulkoilukummitoimintaan
useamman kerran.
– Olemme Emilin ja Lukaksen kanssa ottaneet ilolla vastaan ulkoiluseuraa. Tämä on ollut oikein tervetullutta toimintaa tähän korona-aikaan. Olemme käyneet yhdessä hiihtämässä ja laskemassa

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

Elämän voitto

S

eurakunnissa vietetään jo toisen kerran kristikunnan suurinta juhlaa ilman mahdollisuutta kokoontua isommalla joukolla yhteen. Tämän saman todellisuuden keskellä ollaan eri puolilla maailmaa.
Onneksi sentään verkon ja etäyhteyksien kautta
voidaan järjestää tilaisuuksia, ja edelliseen vuoteen verrattuna tarjoutuu tällä kertaa luterilaisessa kirkossamme mahdollisuus tulla itsenäisesti ehtoolliselle. Kiirastorstaina tämä mahdollisuus on Pirkkalassa kolmessa toimipisteessä eli
Pirkkalan kirkolla, Vanhalla kirkolla ja Kirkkoveräjän seurakuntatalolla.
Jumalanpalvelusten lisäksi on syytä nostaa esiin pitkäperjantaina tallenteena tuleva Matteus-passio. Kirkkoomme saatiin tänäkin vuonna taitavia muusikoita ja paikallisia näyttelijöitä, joiden tulkinnoista syntyi hieno kokonaisuus. Kannattaa tulla kanaville. Toivottavasti ensi vuonna
pystymme taas toteuttamaan passion yhdessä paikalla olevan yleisön kanssa.
Jo 300-luvulla vaikuttanut ajattelija ja opettaja, Johannes
Khrysostomos aloitti paljon lainatun ja vahvan pääsiäissaarnansa kutsusanoilla: ”Siis tulkaa kaikki sisälle Herranne iloon”. Hän ei siis kutsunut pääsiäisen viettäjiä koolle
mihinkään tiettyyn paikkaan, vaan iloon. Tämä viesti kuuluu kaikille. Pääsiäisen vietto ei ole kiinni puitteista vaan
siitä ilosta, jonka kuoleman kukistanut Kristus saa aikaan.
Elämä voittaa kuoleman. Tähän saa ripustautua kaikenlaisen epävarmuuden ja epätietoisuuden keskellä. Tyhjän
haudan äärellä olleet naiset kokivat ihmeen, mutta tyhjyys
ei kuitenkaan ollutkaan tyhjyyttä. Pääsiäinen liittää meidät
tähän viestiin vuodesta toiseen, pääsiäisilo puolestaan voi
luoda toivoa jokaiseen päivään. Kristilliseen uskoon kuuluva toivo on siinä, että elämään kuuluvan kivun ja kärsimyksen keskellä, valo on kuitenkin pimeyttä voimakkaampi. Ja
tähän valoon meitä kutsutaan liittymään ulkoisista olosuhteista huolimatta myös tänä vuonna.
Siunattua pääsiäisenaikaa Sinulle.

Vinttikirkon tunnelmaan
verkon kautta
KORONARAJOITTEIDEN
vuoksi Mari ja Mika Leijon
vintillä pidetyt viikoittaiset
rukoushetket ovat myös siirtyneet verkkoon. Joka keskiviikkoilta kello 20 seurakunnan Facebook-sivujen kautta
pääsee mukaan Leijojen vinttikirkon tunnelmaan.
Ennen koronaa rukoushetkissä kävi noin 12-15
henkeä. Kerran kuukaudessa nautittiin myös ehtoollinen, silloin kävijöitä oli vähän enemmän. Nyt verkon
kautta mukana on ollut parhaimmillaan vähän yli neljä
sataa katsojaa.
– Kyllähän sitä ihmetellään, miten moni verkon
välityksellä osallistuu rukoushetkeen. Hieno on välillä kuulla palautetta vaikka Namibiasta, kertoo Mika Leijo.
Rukoushetkien sisältö
koostuu kirkkovuoden mukaisista viikon raamatunteksteistä, rukouksesta ja laulusta. Verkon kautta nähtä-

vät rukoushetket ovat olleet
kestoltaan muutaman minuutin.
Mari ja Mika Leijo ovat
nyt vuoden verran kuvanneet
rukoushetkiä verkkoon. Työ
on opettanut tekijäänsä, ja lisää varmuutta kuvauksiin on
tullut toistojen kautta.
– No kyllähän se varsinkin
alussa jännitti. Itse ollaan kamerakännykällä kuvattu periaatteella ”kerrasta purkkiin”, hymyilee Mika Leijo.

Leijon vinttikirkon näkymä on
vuoden aikana tullut monelle
katsojalle tutuksi. Kuva: Mika
Leijo.

Lastenohjaaja Ari Natunen pilkkimässä Emil Sikkilän kanssa Pyhäjärvellä Pappilan rannassa. Kuva: Maritta Partanen.

mäkeä. Myös kirkon leikkipuistossa on leikitty ja Pappilassa pilkitty. Lisäksi olemme syöneet maittavia eväitä.
Partanen kertoo, että he
ovat järjestäneet mukavaa ja
monipuolista toimintaa näihin kohtaamisiin. Perheiden
toiveita on kuunneltu hyvin herkällä korvalla. Perheet
voivat kutsua ulkoilukummin
mukaan arkisin kello 9-11.30
väliselle ajalle haluamaansa yhteiseen ulkoiluhetkeen.
Myös retkieväät otetaan seurakunnan puolesta mukaan perheiden niin halutessa.
– Ulkoiluaamuja on järjestetty perheiden toivomissa paikoissa kuten leikkipuistoissa, kirkon pihassa ja Pappilassa. On hiihdetty, luisteltu, laskettu mäkeä, toteutettu
aarreseikkailuja ja talviolym-

pialaisia, syöty eväitä, tehty
talvimaalauksia, oltu pilkillä
ja kodassa, luettelee Partanen.
Näillä näkymin toiminta
jatkunee ainakin toukokuun
loppuun asti. Toimintaa on jo
kehitetty eteenpäin ja huhtikuun puolesta välin alkaen on
mahdollisuus varata erilaisia
teemapaketteja ulkoiluun.
– Olemme valmiina pirkkalalaisten kanssa uusiin keväisiin seikkailuin. Suunnitelmissa on muun muassa
kevätleijojen lennätystä, retkiriippukeinuvaelluksia, kuvasuunnistusta, geokätköilyä,
dinosaurusseikkailua sekä kultakolikoiden metsästystä, paljastaa Partanen.
Ulkoilukummia voi varata
Maritta Partaselta
p. 040 640 2526.

Paastonajan podcast johdattelee pääsiäiseen
Videoidun Matteus-passion päärooleissa nähdään edellisvuosilta tutut Jyrki Mänttäri Jeesuksena ja Hanna Gibson kertojana. Kameran edessä työskentely tyydyttää hieman näyttelijöiden lavakaipuuta.

Dramatisoitu Matteuspassio julkaistaan
pitkänäperjantaina
seurakunnan Facebooktilillä ja YouTubekanavalla.
Teksti ja kuva Heidi Möttönen

JEESUKSEN kärsimystarina taipuu jälleen sanoiksi ja soinnuiksi, kun videoitu
Matteus-passio esitetään seurakunnan somekanavissa pitkänäperjantaina 2. huhtikuuta.
Dramatisointi pohjautuu Matteuksen
evankeliumin kertomukseen, johon on sijoitettu Bachin Matteus-passion musiikkia.
Sovituksesta vastaa kanttori Liisa Aaltola,
jonka ajatuksesta passion tekeminen lähti.
– Pääsiäinen merkitsee tällä hetkellä vielä jotain ylimääräistä. Pääsiäisen sanoman
välittäminen ja musiikin tekeminen yhdessä on erityisen tärkeää juuri nyt. Tästä
päästään, elämä voittaa.
Jeesuksen rooliin eläytyy neljättä kertaa

näyttelijä Jyrki Mänttäri.
– Kamera tuo tekemiseen uuden kulman. Tunnelma on erilainen, kun näytelmää tehdään ilman paikan päällä olevaa
yleisöä. Haastavinta on tavoittaa elävän
yleisön tuoma fiilis, jonka kautta katsojat
voivat eläytyä Jeesuksen tarinaan, Mänttäri sanoo.
– Teksti on varmasti monelle tuttua, jotkut osaavat sen ulkoakin. Alussa mietin,
että puheeni täytyy kuulostaa Raamatun
sanalta. Se on jännittänyt enemmän kuin
Jeesuksen näytteleminen. Toki näin merkittävän historiallisen henkilön saappaat
ovat isot, ja tulkinnanvaraa on hyvin vähän. Hahmo on kuitenkin tullut vuosien
aikana tutummaksi.
Kertojana, evankelista Matteuksena, tarinaa luotsaa näyttelijä Hanna Gibson.
– Vien tarinaa eteenpäin mahdollisimman puhtaasti ja luonnollisesti, jotta katsoja saa luoda mielikuvat omassa päässään. Todennäköisesti jokaisella on tarinaan jo jonkinlainen suhde, joka vaikuttaa tulkintaan.

MATTEUS-PASSIO on niitä harvoja töitä,
jotka tuovat Mänttärin ja Gibsonin koronan aikana etäyleisön eteen.
On vuosi siitä, kun teatterit sulkivat
ovensa. Kassavirran hyytyessä osa teattereista on joutunut lomauttamaan väkeään.

Tulevaa on suunniteltu valtion myöntämän 18 miljoonan euron tukipaketin turvin, mutta rahaa ovat jakamassa myös museot ja orkesterit.
Mänttärin kotinäyttämö on Tampereen
Työväen Teatterissa, jossa harjoitukset ovat
hiljattain jatkuneet. Syksyyn on valmistauduttava, vaikka silloisesta koronatilanteesta ei ole tietoa.
– Toive on, että syksyllä pääsisimme esittämään jotain edes rajoitetuille katsomoille. Varastossa on paljon vanhoja juttuja,
joita harjoiteltiin, muttei koskaan päästy
tuomaan ensi-iltaan. Myös uutta ohjelmistoa tehdään täyttä päätä, Mänttäri kertoo.
– Niin mielellään sitä esittäisikin.
– Yleisönkaipuu on kova. Urheilutapahtumissakin yleisö on kuudes pelaaja, Gibson lisää.
Vielä viime syksynä tarkoin valittuja esityksiä järjestettiin puolille saleille. Nykyisten kokoontumisrajoitusten ja turvavälien
aikana esitystoiminta ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa.
Samaan suuntaan viittaa Tampereen
Työväen Teatterin tuore asiakastutkimus.
Sen mukaan yli 60 prosenttia katsojista
on tulossa teatteriin aikaisintaan syksyllä 2021.

HANNA Gibson työskentelee freelancerina, joiden työmahdollisuuksiin epide-

mia on tuntuvasti vaikuttanut. Tiukassa
taloustilanteessa turvataan ensin teatterien vakituisten näyttelijöiden työsuhteet.
– Voi mennä vuosiakin ennen kuin talon
ulkopuolisia näyttelijöitä palkataan rooleihin, hän toteaa.
Gibsonin onni on ollut, ettei hänen leipänsä tule vain näyttelemisestä. Hän tekee laajasti myös erilaisia ääninäyttelijän
töitä ja ilahduttaa lapsia sairaalaklovnina.
– Olen ollut siinä suhteessa onnekas, että töitä on riittänyt koronasta huolimatta.
Sain myös kaksi korona-apurahaa, joista
olen kiitollinen.
Lisäksi työn alla on ollut vanhainkotien
käyttöön tarkoitettu verkkokirjasto, jonne
kootaan eri paikkakuntien historiaa ikäihmisten kuunneltavaksi.
– Historiapalat ladataan yksityiselle kanavalle YouTubeen ja jaetaan sieltä vanhainkoteihin. Se toimii vähän kuin Netflix, sisältöä
voi kuunnella silloin kun haluaa.
Erilaisten projektien keskellä freelancerkin muistaa välillä hengähtää.
– Pääsiäinen on minulle rauhoittumisen
aikaa, irtiotto arjesta ja lasten koulutöistä.
Tuntuu tärkeältä saada hiljentyä hetkeksi.
VIDEOITU Matteus-passio julkaistaan pitkänäperjantaina 2.4. kello 15 seurakunnan Facebook-sivulla ja YouTube-kanavalla.

Matteus-passio
verkossa
n
n
n

Kertoja: Hanna Gibson
Jeesus: Jyrki Mänttäri
Pilatus: Antti Merto

n Musiikki: Aarioita ja koraaleja J.S.
Bachin Matteus-passiosta
n Solistit:
Hanna-Mari Mõisnik, sopraano
Kristjan Mõisnik, basso
n Kvartetti:
Anu Collin, sopraano
Leeni Pukkinen, altto
Tommi Grönberg, tenori
Olli Lammi, basso
n Soitinyhtye:
Päivi Pöyhönen, huilu
Heikki Pöyhönen, oboe
Riikka Marttila, viulu
Rebekka Aaltola, viulu
Miika Jämsä, sello
Liisa Aaltola, urut
n

Sovitus: Liisa Aaltola

n

Kuvaus: Jukka Mäkelä, Livekuva Oy.

PÄÄSIÄISTÄ edeltävänä paastonaikana on julkaistu podcastsarjaa, jossa papit ja muut työntekijät ovat viikoittain jakaneet
ajatuksiaan paaston matkalle.
– Paastonaika on kirkkovuoden kannalta tärkeä ja olennainen jakso. Säännöllisesti ilmestyvä podcast on ollut hyvä ratkaisu rajoitusten keskellä, kun
kokoavaa toimintaa on ollut
hankala järjestää. Toivon, että jaksoista on saatu ajatuksia
paaston tielle, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth sanoo.
Jaksojen yhdistävänä teemana on ollut varhaiseen kristillisyyteen liittyneet seitsemän
kuolemansyntiä: ylpeys, kateus, viha, laiskuus, ahneus, ylensyönti ja himo. Paheita on käsitelty järjestyksessä raskaimmaksi luokitellusta, ylpeydestä, vähiten vakavaan, himoon.
– On kiinnostavaa ajatella,
että yleensä synneiksi on ymmärretty tekoja, mutta näiden
seitsemän kohdalla kyse ei ole
yksittäisistä teoista. Pikemminkin edessämme on lista asenteita ja sydämen suuntaa kuvaavia
asioita, Silfverhuth luonnehtii.
PASTORI Tuula Mannermaa

valitsi aiheekseen ylensyönnin,
jota hän lähestyi yhdessä lyhytterapeutti Anne Porrassalmen
kanssa.
– Ilman ravintoa emme
elä. Ehjä ruokasuhde tarkoittaa montaa ateriaa päivässä ja
muun muassa sen miettimistä,
syömmekö nälkään vai tunteeseen, Porrassalmi sanoo.
– Jaksossakin tuli ääneen
todettua, että syömme ja touhuamme usein rakkauden tarpeeseen. Se on inhimillistä.
Mannermaa ja Porrassalmi
sivuavat pohdinnoissaan myös
kehonkuvaa ja vartaloihanteita.
– Alun perin mietin vielä yhteiskunnallisempaa lähestymis-

tapaa, mutta päädyimme rajaamaan näkökulmaa selkeyden
vuoksi, Mannermaa kertoo.
– Eletty elämähän on monin verroin enemmän kuin 20
minuuttiin mahtuu. Tarinamme eivät jääneet tähän, vaan
käsikirjoitusta tehdessämme
puhuimme ylensyönnistä laajemminkin, Porrassalmi jatkaa.
Vaikka podcast-sarjan otsikossa puhutaan kuolemansynneistä, kaksikko muistuttaa, ettei tunteminen ole tuomittavaa.
– Psalmitkin ovat täynnä
tunteita ja niiden sanoittamista rajuinkin kuvauksin. Ei ole
väärin tuntea ja tuoda sitä esiin.

Kuolemansynteihin luokiteltu ylensyönti vei pastori Tuula Mannermaan (oik.)
ja lyhytterapeutti Anne Porrassalmen (kesk.) ajatukset ruokasuhteeseen ja
kehonkuvaan. Podcastia toimittaa viestinnän työntekijä Heidi Möttönen.

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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Pääsiäinen 2021

Pääsiäisenä juhlimme elämän voittoa kuolemasta. Tämä viesti kuuluu
myös tänä vuonna, kun joudumme elämään rajoitusten keskellä ja
välttelemään monia sellaisia pääsiäisenkin viettoon liittyviä perinteitä,
jotka luovat meille vuodesta toiseen juhlan tunteen.
Seurakunnassakin joudutaan nyt toimimaan niin, että kokoavaa toimintaa
ei voida järjestää. Silti haluamme tarjota etäyhteyksien kautta mahdollisuuden olla mukana jumalanpalveluksissa. Mahdollistamme myös ehtoolliselle
osallistumisen turvallisesti ja rajoitukset huomioiden.
Tämän poikkeuksellisen ajan keskellä, kaivataan valoa ja toivoa. Sitä tuo
meille alkava kevät, mutta sitä tuo ennen kaikkea pääsiäisen riemullinen
viesti:
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville
elämän antoi.”
Pääsiäisiloa!
Olli-Pekka Silfverhuth, kirkkoherra
TULE MUKAAN VERKON VÄLITYKSELLÄ!
- Pirkkalan seurakunnan Facebook https://www.facebook.com/pirkkalanseurakunta/
- Pirkkalan seurakunnan YouTube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCdTvwDEm6UAoeNiz1wFcaVA
Hiljainen viikko

2.4. pitkäperjantai

- ke 31.3. klo 20 hiljaisen viikon teksti verkon välityksellä.

- klo 10 sanajumalanpalvelus Pirkkalan kirkossa verkon välityksellä.
- klo 15 Matteus-passio verkon välityksellä.

Hiljaisella viikolla kristityt keskittyvät muistelemaan
Jeesuksen kärsimystä.

Muistellaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja
kuolemaa Golgatalla.

to 1.4. kiirastorstai

Muistellaan opetuslasten viimeistä ateriaa
yhdessä Jeesuksen kanssa.

- klo 18 kiirastorstain ehtoolliskirkko verkon välityksellä.
- klo 19–20.30 välisellä ajalla hiljainen ehtoollinen Pirkkalan
kirkossa, Kirkkoveräjän seurakuntatalossa ja Vanhassa kirkossa. Kirkossa voi sisällä olla kerrallaan max. 6 hlöä. Terveysturvallisuus huomioidaan, joten voi varautua pieneen odotteluun.
Muistetaan turvavälit ja kasvomaskit.
- klo 21 verkon välityksellä alttari riisutaan ja kirkko puetaan
mustiin.

4.4. pääsiäispäivä

Pääsiäispäivä, sunnuntai,
on Jeesuksen ylösnousemuksen juhla.

- klo 10 pääsiäisaamun jumalanpalvelus verkon välityksellä.
5.4. II pääsiäispäivä

Muistetaan ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä häntä
seuranneille naisille ja opetuslapsille Emmauksen tiellä.

- Ehtoollishetket Vanhassa kirkossa 17, 17.30, 18 ja 18.30.
Paikalla saa olla kirkossa max. 6 henkilöä työntekijöiden lisäksi. Muistetaan turvavälit ja kasvomaskit.

Tarina jatkuu -kurssi etäyhteyksin Teamsissä
Mikä on Jumalan suunnitelma
maailman kansoille?
Tarina jatkuu -kurssi haastaa ja
varustaa jokaista kristittyä
mukaan lähetystehtävään. Tarina jatkuu on neljän oppitunnin
mittainen kurssi Jumalan suunnitelmasta maailman kansoille.
Kurssi pidetään Teamsissä tiistaisin 13.4., 20.4., 4.5.,11.5.
Kurssin hinta 25 €, sisältää oppikirjan.
Ilmoittaudu: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Perheleiri Pappilassa 14.–17.7.2021
Leirin teemana on seikkailu Kaukasian vuoristossa. Mitä tapahtuu mutatulivuorilla, kuka osaa tehdä
kalliomaalaukset ja millainen on lammaspaimenen
päivä? Hauskaa ja monipuolista tekemistä ja mukavaa musisointia koko perheelle. Retkeilyä, uintia ja
perheiden toiveet huomioivaa toimintaa.
Leirin hinta aikuiset 50 euroa ja lapset 25 euroa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautuminen

Päiväkerhoon ilmoittautuminen kaudelle syksy 2021 – kevät 2022
Seurakunnan päiväkerhoon voi ilmoittaa 2016, 2017 ja 2018 syntyneet lapset.
Haku alkaa nettisivuillamme 1.4. ja päättyy 30.4.
Hakulomakkeet löytyvät: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

