
 

Tampereen taidemuseo avaa kokoelmiaan Finnaan 

Tampereen taidemuseo julkaisee ensimmäistä kertaa kokoelmateoksiaan 
Finna.fi-palvelussa. Julkaistavassa erässä on 326 teoksen kuvat ja perustie-
dot. Julkaistavat teokset muodostavat kaksi eri kokonaisuutta, ja teoksia 
voikin sanoa Tampereen taidemuseon kokoelmien helmiksi. Mukana on 
Vuoden nuoreksi taiteilijaksi valittujen taiteilijoiden teoksia sekä muita kiin-
nostavia esimerkkejä nimekkäiltä suomalaisilta taiteilijoilta 1800-luvulta 
tuoreimpaan nykytaiteeseen. Tutustu teoksiin Finna.fi-palvelussa. 

Pirkan opiston Eläinten karnevaali –teemaviikko 15.-19.3. verkossa 

Tassujen töminää ja häntien huisketta! Eläinten karnevaali eli Pirkan opis-
ton taidekoulujen teemaviikko saapuu verkkoon 15.-19.3.2021. Teemavii-
kon aikana pääset tutustumaan taidekoulujen hauskaan ja mukaansatem-
paavaan toimintaan. Tarjolla joka päivä uusia, kiinnostavia kurkistuksia tai-
dekoulujen toimintaan. Tapahtuma järjestetään Facebookissa ja Pirkan 
opiston kotisivuilla. Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 taideopintoihin on 1.-
30.4.2021. Löydätkö oman taidelajisi? 

 

Pirkkalan kirjasto tarjoilee lukuvinkkejä moneen makuun  

Vaikka kirjastot palvelevat rajoitetusti 8.-28.3. välisenä aikana, löytyy vinkke-
jä kirjallisuuden pariin Pirkkalan kirjaston Facebook-sivulta. Maaliskuussa on 
tarjolla lukuvinkki kissojen ihmettelyyn, ihailuun ja ymmärtämiseen, sekä 
niiden oikeaoppiseen puhutteluun. Lukulistalle on tarjolla oikea Kissojen kie-
len kompasanakirja! T. S. Eliotin kissarunot ilmestyivät jo 1939 englanniksi, 
suomeksi 2018 Jaakko Yli-Juonikkaan riimittelemänä. Runot pääsivät myös 
kaikkien tuntemaan Andrew Lloyd Webberin Cats-musikaaliin.  

Galleria 2 esittelee Miska Allosen ja Mikko Silvennoisen Kunt a/o piirin  

Gallerian uusin verkkonäyttely on kahden taiteilijan yhteisnäyttely, joka käsitte-

lee reviiriä ja sen valloittamiseen liittyviä ulottuvuuksia. Allonen tuo näyttelyyn 

kaksi valokuvasarjaa ja yhden videoteoksen. Teokset käsittelevät kuntoilua, re-

viirin ja rajojen tutkiskelua, näköpiirin laajentamista sekä aarteenetsijän menta-

liteettia. Silvennoiselta on esillä kaksi animaatioteosta, joiden teemoja ovat 

ekologisuus, elinalue, luonto, kansallismaisema ja polkupyöräily. Näyttely on 

katsottavissa Pirkkalan kunnan Youtube -kanavalla toukokuun loppuun saakka.  

https://www.tampereentaidemuseo.fi/tiedotteet/2021/Js0M6HGmX.html
https://finna.fi/Search/Results?limit=0&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Ebuilding%3A%220%2FTAMPEREENTAIDEMUSEO%2F%22
https://www.facebook.com/events/3757063974383115
https://www.pirkanopisto.fi/tietoa-pirkan-opistosta/taiteen-perusopetus/elainten-karnevaali-2021/
https://www.pirkanopisto.fi/tietoa-pirkan-opistosta/taiteen-perusopetus/elainten-karnevaali-2021/
https://fb.watch/48a3F811Dt/
https://youtu.be/aFj8y1ggocw


TULOSSA MEILLÄ & MUUALLA 

Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaaminen  

• Tiistaina 13.4.2021 klo 17 alkaen Teamsissa. Lisätietoa seuraavassa viikkokirjeessä!  

Arkeologisia kenttätöitä Varsinais-Suomessa vuosina 2019–2020 –webinaari 

• Perjantaina 16.4.2021 klo 9-15.45 verkossa. Ilmoittautuminen 14.4. mennessä. 

• Järjestäjä: Museovirasto, Turun yliopiston arkeologian oppiaine ja Varsinais-Suomen alueelli-

nen vastuumuseo  

Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä  

• Tiistaina 11.5.2021  klo 9-15.30 verkossa. Ilmoittautuminen 9.5. mennessä. 

• Järjestäjä: Museovirasto ja ympäristöministeriö 

 
Pidetään yhteyttä! 

Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.  
Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen: 

Karoliina Karpiomaa 
vs. kulttuurikoordinaattori 
040 133 5698 
Kulttuuripalveluiden esimies 
Tapahtumat 
Reipin museo 
Matkailu 

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 

Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi. 
Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet 

Katso uusi Pirkkala-video YouTubesta!  

Pirkkalasta on valmistunut video Parempaa bisnestä Pirkkalassa. Vaikka video 
on tuotettu yrityspalveluille, se toimii hyvin kunnan yleisesittelynä. Videolla 
vanhan emäpitäjän muinaisaika herää eloon osaksi nykyisyyttä. Video on osa 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampereen 
videosarjaa, joka kertoo Tampereen kehyskunnista. Mukana tuotannossa oli 
Pirkkalan Muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry. Videosta on tehty kaksi versiota, 
suomenkielinen ja englanninkielinen versio, jotka löytyvät kunnan YouTubesta. 

Anni Riskala 
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 
050 394 2422 
Koulujen kulttuurikasvatus 
Kulttuurinen nuorisotyö 
Tapahtumat 
 

 

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 
Taide 
Galleria 2 
Näyttelytoiminta 
Kulttuurihyvinvointi 

Marika Eromäki 
vs. kulttuurituottaja 
040 133 5773 
Tapahtumat 
Pirkkalan Muinaismarkkinat 
Opastetut kierrokset  
 

Kotiseutuliitto käynnistää tietosuojakoulutuksen kotiseutuarkistoille 

Kotiseutuarkistot ympäri Suomen toimivat tärkeänä paikallisena muistina. 
Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus ja 2019 voimaan tullut tie-
tosuojalaki ovat osaltaan aiheuttaneet uusia haasteita arkistoille. Keväällä 2021 
käynnistyy Suomen Kotiseutuliiton yhdessä Kansallisarkiston kanssa toteutta-
ma tietosuojakoulutus kotiseutuarkistoille ja paikallismuseoille. Etä- ja lähikou-
lutuksia järjestetään vuoden 2021 aikana eri puolilla Suomea. Tiedot uusista 
koulutuksista päivittyvät Kotiseutuliiton verkkosivuille. 

https://www.turku.fi/uutinen/2021-03-08_webinaari-arkeologisia-kenttatoita-varsinais-suomessa-vuosina-2019-2020
https://ym.fi/tapahtumat/2021-05-11/rakennusperinnon-ja-korjausrakentamisen-ajankohtaispaiva
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://youtu.be/pCrYXOPQyBg
https://youtu.be/I6n2Omwv9CI
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/tietosuojakoulutus/

