
Huomioithan ajantasaiset kokoontumisohjeistukset 
Nyt, kun poikkeustilan aikaisia rajoituksia aletaan vähitellen purkaa, on 
yhdistystenkin hyvä pitää mielessä Aluehallintovirastolta saadut suosi-
tukset ja ohjeistukset. AVI:n tuorein yleisötilaisuuksiin liittyvä ohjeistus 
linjaa, että kesäkuussa 2020 kokoontumisrajoitus on 50 henkeä ja että 50
–500 hengen yleisötilaisuudet ovat mahdollisia erityisjärjestelyin. Vastuu 
tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Lisätietoa 
aiheesta löydät klikkaamalla tämän uutisen otsikkoa. 

Taidemajakassa Variksia ja värien voimaa

Suupantorilla sijaitseva Akvaario muuttuu Taidemajakaksi, kun Pirkkalan 
Taideyhdistys ja Pirkkalan kunta järjestävät siihen yhteistyössä vaihtuvia 
taidenäyttelyitä. Kaikille avoimissa näyttelyissä on esillä Taideyhdistyk-
sen jäsenten taideteoksia eri tekniikoin toteutettuina aina heinäkuun 
loppuun saakka. 29.5.–12.6. Taidemajakassa on nähtävillä Anneleena 
Seppäsen ja Sirkkaliisa Virtasen näyttely Variksia ja värien voimaa.

Tule tutustumaan  Anian lintupuistoon 
Anian lintupuisto on Pirkkalassa, Anian kylässä (Anian rantatie 886) sijait-
seva yhteisöllinen tilataideteos ja retkikohde. Lintupuisto koostuu yksi-
tyisten henkilöiden, yhdistysten ja yhteisöjen maalaamista linnunpön-
töistä. Alue jakautuu kahteen osaan: maalatut pöntöt on sijoitettu Anian 
koulun pihapiiriin ja maalaamattomat pöntöt lähimetsikköön. Lintupuis-
to tarjoaa nähtävää ja koettavaa niin perheille kuin luonto- ja lintuharras-
tajillekin. Lintupuiston tavoitteina on parantaa lintujen pesimämahdolli-
suuksia ja syventää ihmisen ja luonnon yhteyttä.

Galleria 2 avaa ovensa 3.6.
Pirkkalan pääkirjaston yhteydessä sijaitsevan Galleria 2:n näyttelytoimin-
ta pyörähtää käyntiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. 
Keskiviikkona 3.6. galleriassa avautuu Jukka Tuomisen ja Tuija Virran 
näyttely Kohtaaminen, joka on esillä 22.6. saakka. Tuominen ja Virta ovat 
pirkkalalaisia pitkän linjan taiteilijoita, jotka tunnetaan myös Pirkkalan 
Taideyhdistyksen nykyisenä ja entisenä puheenjohtajana. Galleria on 
avoinna 3.6. alkaen ma–pe klo 10–19. 

UUTISKIRJE

5/2020

KULTTUURIPALVELUT

http://www.avi.fi/web/avi/-/kesakuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/taide/taidemajakka/
https://www.facebook.com/anianlintupuisto
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/galleria2/


TUTUSTU KÄYNNISSÄ OLEVIIN HAKUIHIN

Pirkkalan Muinaismarkkinoiden vapaaehtoishaku

Vanhat talot ja pihat -tapahtuman kohdehaku

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

Reipin museoalueen kesän aukioloajat 
Reipin museo, kotieläinpiha ja pihakahvila ovat avoinna lauantaista 6.6. al-
kaen kesä-, heinä- ja elokuussa la–su klo 11–17. Lisäksi museoon, tilan eläi-
miin ja kahvilan antimiin pääsee tutustumaan Reipin alueella järjestettävien 
yleisötapahtumien aikana. Toistaiseksi voimassa olevan tiedon mukaan 
Pirkkalan Muinaismarkkinat järjestetään Reipissä 29.-30.8. Tarkista ajanta-
saiset tiedot palveluiden avautumisesta ja koronavirustilanteen vuoksi siir-
retyistä tapahtumista Pirkkalan kunnan internet-sivuilta.

https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/ajankohtaista/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/pirkkalan-vanhat-talot/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/yhteystiedot/
https://www.pirkkala.fi/asiointi/tietosuojaselosteet/hyvinvointitoimiala/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/reipin-museo-ja-tila/reipin-museo/

