
Pirkkalan Vanhat talot ja pihat -tapahtuman uusi ajankohta
Kunta on päättänyt siirtää kesäkuulle suunniteltuja tapahtumiaan ko-
ronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen seurauksena. Niinpä Pirkkalan 
Vanhat talot ja pihat -tapahtuma järjestetään aiemmasta ilmoituksesta 
poiketen sunnuntaina 9.8. klo 10-17. Tapahtuman kohdehakuaikaa on 
pidennetty ja kohteita voi ilmoittaa mukaan kesäkuun loppuun asti. Oh-
jeet kohteen ilmoittamiseen löytyvät, kun klikkaat tämän uutisen otsik-
koa.

Tutustu Viikkovinkkeihin
Pirkkalan kunta haluaa tarjota asukkailleen mielekästä tekemistä ja elä-
myksiä myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Jul-
kaisemme Facebookissa Pirkkalan kunnan tilillä @PirkkalanKunta Viik-
kovinkkejä, jotka kootaan myös kunnan internet-sivuille. Tiistaisin vinkki 
liittyy tavalla tai toisella kirjastoon, keskiviikkoisin liikuntaan, torstaisin 
kulttuuriin ja perjantaisin nuorisolle räätälöityyn toimintaan. Viikkovinkit 
tunnistat oheisesta, jokaiseen julkaisuun liitettävästä #viikkovinkki-
aihetunnisteesta.

Pirkkalan Muinaismarkkinat siirtyy elokuun loppuun
Kunnan suurin yleisötapahtuma Pirkkalan Muinaismarkkinat järjestetään 
tänä kesänä vasta elokuun lopussa koronaviruksesta johtuvien poikkeus-
olojen seurauksena. Uusi tapahtuma-aika on 29.-30.8.2020. Jo viidettä 
kertaa järjestettävät Muinaismarkkinat on muodostunut tärkeäksi kesä-
tapahtumaksi niin pirkkalalaisille kuin monille historianharrastajille ja kä-
sityöläisille ympäri Suomen. Toiveemme on, että pääsemme nauttimaan 
Muinaismarkkinoista Pirkkalan aurinkoisessa tapahtumasäässä jälleen 
elokuussa.

Muutoksia Pirkkalan kunnan tapahtumissa ja toiminnassa 
Pyrimme turvaamaan kulttuuritapahtumien toteutumisen koronavi-
rusepidemian aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta, annettuja suosi-
tuksia kunnioittaen. Siksi meidän on huomioitava toiminnassamme myös 
rajoitustoimenpiteiden mahdollinen jatkuminen. Tästä johtuen olemme 
joutuneet muuttamaan kevään ja kesän tapahtumien toteutumisajankoh-
tia myöhemmälle kesään ja syksyyn. Näihin liittyvät ajantasaiset tiedot 
löydät Pirkkalan kunnan internet-sivujen tapahtumakalenterista sekä 
osoitteesta www.pirkkala.fi -> Kulttuuri -> Ajankohtaista.
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TUTUSTU KÄYNNISSÄ OLEVIIN HAKUIHIN

SelfiePirkanmaa -projekti
Pirkkala on  mukana Pirkanmaan matkailua edistävässä Pure Pirkanmaa 
-hankkeessa. Hankkeen alla toteutetaan nyt SelfiePirkanmaa -projekti, 
jonka tavoitteena on rakentaa selfien ottamiseen soveltuvien paikkojen 
maakunnallinen verkosto. Projektiin valitaan kustakin kunnasta kaksi 
kiinnostavinta kohdetta, joista toinen on luonto- ja toinen kulttuurimat-
kailukohde. Kohteisiin pystytetään nk. selfiespotit kyltteineen kuvien 
ottamista varten. Lisätietoa projektista seuraa kevään aikana!

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

Summer Boom siirtyy elokuulle
Vuotuinen kesän aloittajaistapahtuma Summer Boom siirtyy poikkeuk-
sellisesti elokuulle. Ikärajaton ja päihteetön musiikkitapahtuma levittäy-
tyy Keskusurheilukentälle lauantaina 8.8. ja kutsuu kaikki kuntalaiset 
mukaan juhlistamaan kesän päätöstä. Tapahtuman artistit julkistetaan 
kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Seuraamalla kunnan some-kanavia py-
syy ajan tasalla keiden tahdissa Summer Boom -ilta tänä vuonna viete-
tään.
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