
Muinaisviikkojen yleisöluennot 8.8. ja 22.8. yhteislukio Silmussa
Lauantaina 8.8. yrttikirjailija Satu Hovi esittelee muinaisia lemmenyrttejä 
ja arkeologi Sami Raninen kokoaa yhteen Tursiannotkon myöhäisrauta-
kautisen asuinpaikan kaivauksien tärkeimpiä tutkimustuloksia vuosilta 
2012-2019. Lauantaina 22.8. perinnejärjestö Taivaannaulan aktiivi Anssi 
Alhonen kertoo Suomen pyhien luonnonpaikkojen perinteestä ja Pirkka-
lan Muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry:n puheenjohtaja Arja Rinneahon 
matkassa tutustutaan elämään muinaisajan Pirkkalassa.

Saara Kumpulaisen taidenäyttely Galleria 2:ssa 
Ensi viikon perjantaina 14.8. Galleria 2:ssa pääkirjastolla avautuu Saara 
Kumpulaisen näyttely Sisäinen. Kumpulaisen taide on lähtenyt liikkeelle 
paperinenäliinoista. Nenäliina on metafora: suru ja lohtu. Hänen ilmai-
sunsa on monien erilaisten tekniikkakokeilujen kautta laajentunut ja 
muuntunut yleisemmäksi arkisten materiaalien, maisemien ja aineiden 
tutkimiseksi, installaatioiksi. Näyttely on esillä 7.9.2020 saakka. Galleria 
2 on avoinna kesäkaudella (31.8. asti) ma-pe klo 10-19 ja talvikaudella 
(1.9. alkaen) ma klo 10-20, ti-pe klo 10-19 ja la klo 10-15.  

Muinaisviikkojen ohjelmassa tällä viikolla
Viikonloppuna Muinaisviikoilla pääsee touhuamaan monenlaista. Lauan-
taina 8.8. Reipissä kierretään Lasten viikinkiseikkailulla ja opetellaan jou-
siammuntaa perinne- ja vaistojousiammunnan peruskurssilla. Pirkkalan 
yhteislukio Silmussa järjestetään lemmenyrtti- ja arkeologia-aiheiset ylei-
söluennot. Sunnuntaina 9.8. Reipissä jatketaan perinne- ja vaistojousiam-
munnan jatkokurssilla ja muinaiskierroksella tutustutaan Reippiin ja Tur-
siannotkoon. Kursseille, luennoille ja kierroksille tulee ilmoittautua en-
nakkoon perjantaihin 7.8. klo 12 mennessä.

Vanhat talot ja pihat -tapahtuma sunnuntaina 9.8. klo 10-17
Pirkkalan Vanhat talot ja pihat kokoaa yhteen vanhojen rakennusten 
omistajat ja niiden historiasta kiinnostuneet vierailijat. Tämän vuoden 
kohteita ovat mm. Allan Salon ateljee, Kotimuseo Metsärinne, Villa Tilk-
ku ja Kyöstin kartanon pihapiiri. Kaikki kohdetiedot ja tulostettavan koh-
dekartan löydät Pirkkalan kunnan internet-sivuilta. Järjestämme tapah-
tuman yhteydessä myös opastetun bussikierroksen, johon voi ilmoittau-
tua mukaan vielä perjantaihin 7.8. klo 12 asti.
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https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/pirkkalan-muinaismarkkinat/muinaisviikot/luennot/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/galleria2/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/pirkkalan-muinaismarkkinat/muinaisviikot/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/pirkkalan-vanhat-talot/


AJANKOHTAISTA

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

Vanhat talot ja pihat -tapahtuman kohdetiedot ja ilmoittautumisohjeet opastetulle bussi-
kierrokselle

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

Opastettuja kierroksia elokuussa
Pirkkalan kunta järjestää yhteistyössä Nokian ja Pirkkalan matkailuop-
paat ry:n kanssa kaikille avoimia ja maksuttomia opastettuja kierroksia. 
Lauantaina 8.8. tutustutaan taideklassikoihin pikkubussilla ja sunnuntai-
na 9.8. kierretään Pirkkalan vanhat talot ja pihat -tapahtuman kohteita 
opastetulla bussikierroksella. Molemmille kierroksille voi ilmoittautua 
mukaan kunnan Asiointipisteen kautta perjantaihin 7.8. klo 12 mennessä. 
Keskiviikkona 19.8. tutustutaan Nuolialan ja Loukonlahden alueen suojel-
tuun arkkitehtuuriin, luontoon sekä historiaan leppoisasti kävellen.

Elokuun kokoontumisrajoitukset 
Yleisötilaisuuksien rajoituksia lievennetään elokuussa. 1.8.2020 alkaen on 
mahdollista järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia myös sisätiloissa, 
jos tilaisuuden järjestäjä noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäise-
misestä. Kun osallistut tapahtumiin, huolehdithan riittävistä turvaväleistä 
ja hyvästä käsihygieniasta. Noudata aina tapahtumajärjestäjän ohjeistuk-
sia äläkä saavu paikalle oireisena.
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