
Osallistu Muinaisviikkojen palautekyselyyn!
Elokuussa Pirkkalassa järjestetty Muinaisviikot-tapahtumakokonaisuus 
kokosi yhteen monenlaista ohjelmaa niin etänä kuin Reipin alueella ja 
muualla Pirkkalassa. Kyselyn avulla kerätään palautetta tapahtumakoko-
naisuudesta. Voit myös esittää toiveita ensi vuoden Muinaismarkkinoi-
den ohjelmasta ja tulevina vuosina järjestettävästä muinaisteemaisesta 
ohjelmasta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 2–5 minuuttia. Palautekysely 
on avoinna 15.9.2020 asti.

Seutumuseotutkija Hannamaria Westman esittäytyy
Terveiset seutumuseosta! Olen Hannamaria ja aloitin Pirkanmaan maa-
kuntamuseossa seutumuseotutkijana 17.8. Tulen työskentelemään myös 
Pirkkalan kokoelmien parissa ja odotan innolla teidän tapaamistanne. 
Reipin alue on uuden äärellä, arkeologinen painotus nousee nyt voimak-
kaasti esiin ja nykyiset kokoelmat tarvitsevat oman osuutensa. Pirkkalan 
museotoiminnan tulevaisuus vaikuttaa aktiiviselta ja minusta on inspi-
roivaa päästä mukaan. Nähdään pian! Minut tavoittaa numerosta 
040 740 0438 sekä osoitteesta hannamaria.westman@tampere.fi.

Opastetut kierrokset syyskuussa Pirkkalassa
Vielä ehtii opastetulle kierrokselle! Pyöräilystä ja Sorkkalan alueen histo-
riasta kiinnostuneiden kannattaa osallistua Sorkkala pyöräillen -
kierrokselle keskiviikkona 16.9. klo 18–20. Kierroksen lähtö- ja paluupaik-
ka on Hyrsingin koulu (Sorkkalantie 368). Torstaina 17.9. klo 18–19.30 jär-
jestetään Vähäjärven taidetta käsittelevä kävelykierros. Kierroksen lähtö- 
ja paluupaikka on Pirkkalan vapaa-aikakeskus (Urheilutie 10). Molemmat 
kierrokset ovat maksuttomia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Syyskuuta koskevat koronarajoitukset 
Aluehallintovirasto on koonnut yhteen syyskuuta koskevien kokoontu-
misrajoitusten keskeisen sisällön. AVI:lle on tullut viime aikoina paljon 
kysymyksiä  sen 24.8.2020 tekemistä päätöksistä, joista on liikkunut 
myös jonkin verran virheellistä tietoa. Ajantasaiset tiedot syyskuun osalta 
voit nyt tarkistaa helposti klikkaamalla tämän uutisjutun otsikkoa.  Huo-
mioithan nämä rajoitukset kaikenlaista kulttuuritoimintaa järjestäessäsi.
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AJANKOHTAISTA

Pirkkalan Vanhat talot ja pihat -tapahtuman palautekysely avoinna vielä 13.9. saakka

Pirkkalan kunnan perutut yleisötapahtumat, korvaava toiminta ja vuoden 2021 tapahtuma-
ajankohdat  

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. Kulttuuripal-
veluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:

Kiti Mäkinen
Kulttuurikoordinaattori
040 133 5698
Kulttuuripalveluiden hallinto
Vanhat talot ja pihat
Meidän Pirkkala

Karoliina Karpiomaa
Kulttuurituottaja
040 133 5773
Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset 

Anu Muurinen
Kulttuurituottaja
050 352 1632
Taide, Galleria 2
Kulttuurihyvinvointi
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Ransu Karvakuono -näyttely

Anni Riskala
Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422
Lasten ja nuorten kulttuuri
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Summer Boom

Sini Kangasmaa
Kulttuurituottaja, 
osa-aikainen, opiskelija
044 486 1501
Vanhat talot ja pihat
Summer Boom
Meidän Pirkkala

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi.

Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet

Galleria 2:ssa Kimmo Ylösen puuveistoksia ja maalauksia 10.9.–5.10. 
Kuvataiteilija Kimmo Ylösen Taivaanpallotapahtuma-näyttelyssä yhdis-
tyy monta Ylösen työskentelylle tunnusomaista asiaa. Pitkä, kenties 
päättymätön rakennusaika, työskentely neljän residenssin suojissa ja 
kierrätetyn materiaalin käyttö. Ylönen on Ylöjärvellä vuonna 1970 synty-
nyt kuvataiteilija. Vuonna 1997 hän muutti Norrskatan saarelle Paraisille. 
Ulkosaaristossa Ylönen ryhtyi veistämään. Myöhemmin tulivat mukaan 
muut luonnon- ja kierrätysmateriaalit neulasista räsymattoihin.
Kuva: Johanna Kangas. 
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