
Kulttuuritoimitus.fi /kesän näyttelyt ja taidetapahtumat Pirkanmaalla 

Kulttuuritoimitus on verkkojulkaisu, jonka tavoitteena on löytää keinoja 
kulttuurin tekijöiden ja kuluttajien kohtaamiseen. Suomen suurin kulttuu-
ritoimitus seuraa kulttuurielämää Tampereen ja Pirkanmaan näkökulmas-
ta. Se kokosi yhteen lähikuukausien tärkeimmät näyttelyt Pirkanmaalla. 
Useista peruutuksista huolimatta Pirkanmaalla riittää nähtävää ja koetta-
vaa. (kuva: Visit Tampere, Milavida, Laura Vanzo)

Birckalaiset - valokuvia ja tarinoita Pirkkalankylän rautakaudesta
Birckalaiset -valokuvanäyttely on osa viidessä kunnassa toteutettua 
valokuvanäyttelyn sarjaa, jonka tavoitteena on esitellä kuntien omalemaista 
kulttuuriperintöä. Näyttelyn on toteuttanut Pirkkalan Muinaisaika-yhdistys 
Birckalaiset ry sekä Vapriikin valokuva-arkisto, Pirkkalan kunta 
ja Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseo. Näyttely on esillä Reipin 
museon pihassa 14.7.-31.8.2020 ja osa elokuun muinaisviikkojen 
ohjelmaa. Katso koko ohjelma täältä:  https://www.pirkkala.fi/palvelut/
kulttuuri/pirkkalan-muinaismarkkinat/muinaisviikot/ 

Alfred Kordelinin säätiön apurahahaku elokuussa
Apurahahaku  tieteeseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen 
yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille käynnistyy lauantaina 
1. elokuuta ja päättyy lauantaina 15. elokuuta. Säätiö myöntää ensisijaisesti 
henkilökohtaisia työskentelyapurahoja. Työryhmille ja yhteisöille voidaan 
myöntää enintään vuoden mittaisia ja enintään 30 000 suuruisia hankeapu-
rahoja.
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Vanhat talot ja pihat -tapahtuma sunnuntaina 9.8.2020 klo 10-17

Pirkkalan vanhat talot ja pihat kokoaa yhteen vanhojen talojen omistajat ja 
rakennusten historiasta kiinnostuneet vierailijat. Tapahtumaan on ilmoit-
tautunut yksitoista kohdetta ja osallistujia odotetaan jälleen runsaasti.
Vanhat talot ja pihat -tapahtuman yhteydessä järjestetään opastettu bussi-
kierros, jossa vieraillaan osassa tapahtuman kohteista. Bussikierros on kai-
kille avoin ja maksuton. Koronatilanteen vuoksi otamme bussiin rajoitetun 
määrän osallistujia. Ilmoittautumiset perjantaihin 7.8. klo 12.00 mennessä 
kunnan asiointipisteeseen.

https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit/artikkelit-kuvataide/finlaysonia-keramiikkaa-somma-ala-maunus-kesan-2020-nayttelyt-ja-taidetapahtumat-pirkanmaalla/?fbclid=IwAR0kL7G_iIWDW4CREdzp5R5efH02uRAltN3LMOWkwvcAtMM2sZNv5YLX5BkC:%5CUsers%5Cmuuranu%5CDocuments%5CAdobe
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat/birckalaiset-valokuvanayttely/?category=21597&selected_date=2020-07-14
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/pirkkalan-muinaismarkkinat/muinaisviikot/
https://kordelin.fi/elokuun-apurahahaku-1-15-8-2020
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/pirkkalan-vanhat-talot/


AJANKOHTAISTA

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

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. 
Kulttuuripalveluiden 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

Olemme etätyössä elokuun alkuun saakka ja lomailemme seuraavasti:
Kiti Mäkinen 6.-26.7., Karoliina Karpiomaa 29.6.-19.7. , Anni Rískala 13.7.-2.8.  Sini Kangasmaa 27.7.-2.8.  

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/

