
Kotiseutuliiton Yhteisöt elävät! -hankkeen aloitustilaisuus 28.8. 
Kotiseutuliiton Yhteisöt elävät! -hankkeessa tuetaan paikallisten yhteisö-
jen valmiuksia käsitellä ja tutkia oman alueen aineetonta kulttuuriperin-
töä. Hanke työpajakokonaisuuksineen alkaa Facebook Live -tilaisuudella 
perjantaina 28.8. klo 10–11. Tilaisuuden tallenne on myöhemmin katsot-
tavissa sekä Kotiseutuliiton Facebook-sivulla että YouTube-kanavalla. 
Mukaan tilaisuuteen pääset klikkaamalla itsesi Kotiseutuliiton Facebook-
sivulle 28.8. klo 10. Suora linkki löytyy tämän jutun otsikosta.

Elonkerjuu Party -hyväntekeväisyystapahtuma 22.8. Suupantorilla
Suupantorilla järjestetään lauantaina 22.8. klo 12–15 Elonkerjuu Party –
Kierrätä hyvää -tapahtuma, jonka tavoitteena on kerätä mahdollisim-
man paljon leluja ja vaatteita vähävaraisille lapsille ja perheille. Lahjoi-
tukset ottaa vastaan ja toimittaa eteenpäin Pirkanmaan Vammaistyö. 
Tapahtuman aikana Riesa-Pelle vääntelee ilmapalloista hauskoja figuu-
reja klo 12–13.30 ja Suomen johtava Elvis-tulkki Aron esiintyy klo 14.

Muinaisviikkojen etäohjelmaa Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla
Pirkkalan Muinaismarkkinoilta tutut kaverukset Mystikko Alexander XIII 
ja Loihtija Samu Kuusisto vievät Muinaisviikkojen yleisön entisaikain tai-
kuuden ja mystiikan pariin. Mukana myös Birckala-heimon päällikkö alias 
pormestari Marko Jarva. Muinaisviikkojen ohjelma jatkuu elokuun lop-
puun asti. Ohjelmassa mm. avoimia yleisöluentoja Pirkkalan yhteislukio 
Silmussa tulevana lauantaina 22.8. Koko ohjelman löydät osoitteesta 
pirkkala.fi/muinaisviikot.

Raportti Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakijakaupungeista julkaistu
Eurooppalaisen asiantuntijaraadin arvio kolmen hakijakaupungin 
(Tampere, Savonlinna, Oulu) hakemuksista on julkaistu. Raati piti Tam-
pereen ohjelman taiteellista visiota ja aihealueita eurooppalaisesti kiin-
nostavina ja osuvina. Raati kannustaa kaupunkia syvällisemmin tarkaste-
lemaan kaupungin ja Pirkanmaan alueen potentiaalia. Kaikkien kolmen 
hakijakaupungin tulisi vahvistaa hakemustensa kansainvälistä ulottu-
vuutta. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelle 2026 valitaan 2.6.2021.
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KULTTUURIPALVELUT

https://www.facebook.com/Kotiseutuliitto/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLolzErkkePLfMHw3L13EoWF_D6Prr4R2a
https://minedu.fi/kulttuuripaakaupunki2026


AJANKOHTAISTA

Vastaa Pirkkalan Vanhat talot ja pihat -tapahtuman palautekyselyyn!

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

Osallistu Wiki Loves Monuments -kilpailuun! 
Syyskuussa starttaa kulttuuriperinnön vuosittainen Wiki Loves Monu-
ments -kilpailu. Tänä vuonna kuvataan kaupunki- ja kylämaisemia, sen 
rakennuksia ja julkisia tiloja. Osallistujien ottamat kuvat tulevat yleiseen 
käyttöön Wikimedia Commons -kuvapankkiin. Kuvat ovat osallistujien 
lahjoitus yhteisen kulttuuriperinnön kartuttamiseksi, jolloin muun muas-
sa museot voivat käyttää näitä kuvia vapaasti omassa toiminnassaan. Kil-
pailun järjestää Wikimedia Suomi yhteistyössä Museoviraston, Arkkiteh-
tuurimuseon ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa. 

https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/ajankohtaista/
https://www.pirkkala.fi/uutiset/pirkkalan-kunta-peruu-isoimmat-kesatapahtumansa-korvaavia-pienempia-tapahtumia-luvassa/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/yhteystiedot/
https://www.pirkkala.fi/asiointi/tietosuojaselosteet/hyvinvointitoimiala/
http://wlm.wikimedia.fi/

