
 

Anian lintupuiston avajaisia vietetään tulevana sunnuntaina 

Lintupuiston väki kutsuu kaikki mukaan Lintupuiston avajaisiin sunnuntaina 
6.6. klo 12-16 Anian koululle (Anian rantatie 886, 33980 Pirkkala). Avajaisia 
vietetään ulkoalueella. Avajaisohjelmassa mm. musiikkiesityksiä, Lintupuis-
ton ja Pirkan polut -hankkeen esittelyä. Lintupuiston avaa yleisölle pormestari 
Marko Jarva. Kesän näyttelyinä Anian koululla ovat Pirkkalan Taideyhdistys 
ry:n jäsenten lintu-, luonto- ja kukka-aiheinen taidenäyttely ja Henna Palinin 
luontoaiheinen valokuvanäyttely. Kesäkahvila ja näyttelyt avoinna yleisölle 
kesäsunnuntaisin 15.08.2021 asti 

Galleria 2:ssa kuvataiteilija Kristiina Korpelan näyttely Pirkkalaan syntynyt 

Näyttely kumpuaa taiteilijan henkilöhistorian hämärästä 1950- luvun Pirkkalas-

ta. Esillä on installaatioita vanhoista valokuvista ja esineistä, muun muassa 

pyykkivateja ja -ämpäreitä sekä taiteilijan äidin kapioita. Verkkonäyttely avau-

tuu jo huomenna perjantaina 4. kesäkuuta ja on katsottavissa kunnan YouTube-

kanavalla 31.12.2021 saakka. Galleria 2 avautuu yleisölle keskiviikkona 9. kesä-

kuuta ja näyttely on esillä 9.-28.6. arkisin ma-pe klo 10-16. Vapaa pääsy. Terve-

tuloa! 

 

 

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on valittu Oulu 

Lämpimät onnittelut voittajalle! Valinnan julkisti kansainvälinen asiantuntija-

raati Helsingissä 2. kesäkuuta. Pirkkala osallistui hakuun yhdessä Tampereen 

ja Pirkanmaan muiden kuntien kanssa. Vaikka kulttuuripääkaupunki-titteli 

meni tällä kertaa muualle, toteuttaa Pirkanmaa osan hakukirjan kulttuurioh-

jelmasta. Kulttuuripääkaupunkihaun jälkeisessä työssä toteutetaan ”Plan B”, 

joka on hakemuksen kulttuuriohjelmasta noin 10 prosenttia. Lue koko uutinen 

> Pirkkala.fi > Uutiset. 

Reipin museo avautuu yleisölle viikonloppuna 

Museo esittelee paikallista 1800- ja 1900-luvun talonpoikaiskulttuuria ja oma-

varaistalouteen kuulunutta esineistöä. Katajakedon ja vilja-aittojen keskellä 

vierailija pääsee osaksi sitä maailmaa mitä Pirkkala ennen on ollut. Museolla 

kävijöitä vastaanottaa museoassistentti ja viikonloppuisin järjestetään opas-

tettuja museokierroksia lauantaisin klo 15 ja sunnuntaisin klo 11. Kesän aikana 

museolla tehdään myös kehitystyötä kokoelmien parissa Seutumuseohank-

keen puitteissa. Museo on auki kesäkaudella 5.6.-8.8. to-su klo 10-17 ja 9.8.-

31.8. la-su klo 10-17. Lue uutinen kunnan verkkosivuilta. 

https://www.youtube.com/channel/UCGwwlXJ1JU5vlcX4XeZ8BxQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCGwwlXJ1JU5vlcX4XeZ8BxQ/featured
https://www.pirkkala.fi/oulu-valittiin-euroopan-kulttuuripaakaupungiksi-2026-pirkanmaa-toteuttaa-osan-hakemuksen-kulttuuriohjelmasta
https://www.pirkkala.fi/oulu-valittiin-euroopan-kulttuuripaakaupungiksi-2026-pirkanmaa-toteuttaa-osan-hakemuksen-kulttuuriohjelmasta
https://www.pirkkala.fi/reipin-museo-avautuu-viikonloppuna


AJANKOHTAISIA AVUSTUSHAKUJA 
 
Korona-avustukset liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi (OKM) 
• Haku avoinna 15.6.2021 asti. Lisätiedot Minedu.fi  

Kulttuurin uuden korona-tukipaketin yhteisöavustukset (OKM) 
• Haku avoinna 23.6.2021 asti. Lisätiedot Minedu.fi  

Tapahtumajärjestäjän tapahtumatakuu (TEM) 
• Haku on kaksivaiheinen. Tapahtumatakuun hakuaika on 1.6.– 31.8.2021. Lisätiedot Tem.fi 

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 

Soppaa kerrakseen -satutuokio verkossa  

Soppaa kerrakseen -satutuokio julkaistaan tallenteena maanantaina 7.6. kirjas-

ton Youtube-kanavalla. Kirjaston suosittuun satutuokioon on helppo osallistua 

kotisohvalta ja tuokio sopii vaikka sateisen kesäpäivän ohjelmaksi. Satutäti 

Päivin kaverina satuja sekoittavat Kirjatti-kissa ja Nappi-apina. Tallenne on 

nähtävissä Pirkkalan kirjaston Youtube-kanavalla 7.6.-2.9. välisenä aikana. 

Vilja Juvonen-Saukko 
museoassistentti, ma 
040 133 5600 
Reipin museo 
 

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 
Taide 
Galleria 2 
Näyttelytoiminta 
Kulttuurihyvinvointi 
Lomalla 14.-27.6. 

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

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

Katso Muinaisviikkojen ennakko-ohjelman luentotallenne YouTubessa 

Lauantaina 22.5. järjestetty Mitä päälle rautakaudelle - muinaisvaatteet tutuik-

si -verkkoluento on nyt katsottavissa tallenteena kunnan YouTube-kanavalla 

elokuun loppuun asti. Luennolla arkeologian tohtoriopiskelija Jenni Sahramaa 

ja käsityömestari Mervi Pasanen johdattavat katsojan muinaispukeutumisen 

maailmaan. Kaksikolta ilmestyy tänä vuonna myös teemaan liittyvä kirja Löy-

döstä muinaispuvuksi. Tervetuloa muinaisaikaan! 

https://minedu.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus-
https://minedu.fi/-/kohdennettu-yleisavustus-kulttuurialan-yhteisoille-koronaepidemian-johdosta-aiheutuvaan-lisarahoitustarpeeseen-
https://tem.fi/-/tapahtumatakuun-haku-alkaa-1.6.-tavoitteena-pienentaa-jarjestajien-taloudellista-riskia
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCV3X_Hw4_tXVxuFTsVotVDg
https://youtu.be/hgV-iBe2aa8
https://youtu.be/hgV-iBe2aa8



