
 

Mitä päälle rautakaudelle? - Muinaisvaatteet tutuiksi 

Arkeologian tohtoriopiskelija Jenni Sahramaa ja käsityömestari Mervi Pasa-
nen antavat suuntaviivoja muinaispukeutumiselle arkeen ja juhlaan Mitä pääl-
le rautakaudelle - muinaisvaatteet tutuiksi luentotilaisuudessa, joka pidetään 
verkossa tulevana lauantaina 22.5. klo 16.00. Luento tallennetaan ja se on 
katsottavissa myöhemmin kunnan YouTubessa. Luentotilaisuus on osa Mui-
naisviikkojen 2021 oheisohjelmaa. Katso lisätiedot Pirkkalan kunnan verkkosi-
vuilta tapahtumakalenterista. 

Ilmoittaudu kesäkuun opastetuille kävelykierroksille 

9.6. Pirkkala ennen ja nyt -kierroksella tutustutaan Pirkkalan menneisyyteen 

ja nykyisyyteen eri teemojen kautta Suupalla. 20.6. Kävellen takaisin mui-

naisaikaan -kierroksella Reipin ja Tursiannotkon alueella tutustutaan Pirkka-

lan rautakauteen ja muuhun historiaan. Maksuttomille kierroksille on ennak-

koilmoittautuminen. Mukaan mahtuu kaksikymmentä osallistujaa, joten il-

moittaudu ajoissa! Oppaina toimivat Nokian ja Pirkkalan matkailuoppaat ry:n 

oppaat. Kierroksia järjestetään myös elokuulla. Lue lisää ja ilmoittaudu mu-

kaan Pirkkalan kunnan verkkosivuilla > opastetut kierrokset. 

 

Galleria 2 avataan jälleen yleisölle 9.6.2021 

Galleriassa on kesän aikana esillä monipuolinen kattaus kuvataidetta. 9.6. 

avautuu kuvataiteilija Kristiina Korpelan näyttely Pirkkalaan syntynyt, jossa 

on esillä installaatioita 1950-luvun esineistä ja valokuvista. Heinäkuussa näh-

dään KesäHilmat, eli Heli Väisäsen ja Taru-Taina Noran keramiikkaveistok-

sia ja grafiikkaa. Galleria 2 on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10-19. 

Näyttelyihin on vapaa pääsy. Näyttelykalenteri sekä ajankohtaiset virtuaali-

näyttelyt löytyvät Gallerian verkkosivuilta. Tervetuloa!  

Muinaisviikkojen ohjelma on julkaistu 

Muinaisviikkoja 2021 vietetään elokuussa. Ohjelmassa on tänä vuonna muun 

muassa asiantuntijaluentoja, muinaisten kädentaitojen kurssi ja muinaistee-

mainen videosarja. Koronaturvallisuuden vuoksi kaikki tapahtumat järjeste-

tään etänä. Muinaisviikkojen ohjelma on kaikille avointa ja pääosin maksuton-

ta. Lue lisää aiheesta Pirkkalan kunnan verkkosivujen uutisista. Koko ohjel-

man löydät Muinaisviikkojen sivulta samalta sivustolta. 

https://www.pirkkala.fi/mita-paalle-rautakaudelle-muinaisvaatteet-tutuiksi
https://www.pirkkala.fi/mita-paalle-rautakaudelle-muinaisvaatteet-tutuiksi
https://www.pirkkala.fi/opastetut-kierrokset
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
https://www.pirkkala.fi/muinaisviikkojen-2021-ohjelma-on-julkaistu
https://www.pirkkala.fi/muinaisviikot


PIRKKALASSA & MUUALLA TAPAHTUU 
 
La 29.5. Lähilauantai 
• Järjestäjä: Pirkkalan yrittäjät ry. Lisätietoa Yrittäjät ry:n verkkosivuilla. 
 
Ke 2.6. klo 11.30 Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -julkistustilaisuus  
• Helsingin Musiikkitalossa ja verkossa. Järjestäjä: OKM, Lisätiedot: päivittyvät. 
 
Su 6.6. klo 12 Anian Lintupuiston avajaiset Anian koululla 
 
La 12.6. Avoimet kylät –päivä. Lisätietoa Pirkan kylät ry:n verkkoisivuilla. 
 

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 

Valtakunnallinen lastenkulttuurin juhlaviikko on käynnissä 

Lastenkulttuurin valtakunnallista juhlaviikkoa vietetään 15.-23.5.2021. Ohjel-

massa on muun muassa webinaareja, virtuaalinäyttelyitä- ja vierailuita, esityk-

siä, työpajoja, virtuaalidiscoa, etäoopperaa ja -konsertteja. Juhlaviikon sisältöä 

on rakentamassa toistakymmentä lastenkulttuurikeskusta. Tutustu juhlaviikon 

ohjelmaan Lastenkulttuuri.fi-verkkosivustolla.  

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  
 

Kymmenen kysymystä kulttuurihyvinvoinnista kuntavaaliehdokkaille 

Taikusydän on taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste. Se on koonnut kymmen ky-

symystä kuntavaaliehdokkaille pohdittavaksi kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi kunnissa. Kysymyksiä voi 

hyödyntää myös erilaisissa kuntavaalipaneeleissa. Lue lisää taikusydän.fi  -verkkosivulta. 

Kulttuurin ja terveyden edistämisen kehittämishankkeille yhteensä yli 500 000 avustusta Pirkanmaalla 

Pirkanmaa on saanut kaksi isoa hanketta edistämään alueen kulttuuria ja kulttuurihyvinvointia. Hankkeet 

saivat rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön TE-avustuksista sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hank-

keiden kautta tavoitetaan lähes kaikki Pirkanmaan kunnat ja siten on mahdollista laajasti edistää kulttuuri-

hyvinvoinnin palveluohjausta yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa sekä taiteilijoiden ammattimais-

ta työtä ja toimintaa. Myös Pirkkala osallistuu molempiin hankkeisiin. Lue lisää tiedotteesta Tampereen kau-

pungin verkkosivuilta. 

https://me.yrittajat.fi/lahilauantai
https://www.pirkankylat.fi/avoimet-kylat-2021/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuurinjuhlaviikko/
https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/kymmenen-kysymysta-kulttuurihyvinvoinnista-kuntavaaliehdokkaille/
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/03/15032021_2.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/03/15032021_2.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email

