Pirkkala tutuksi opastetuilla kävelykierroksilla
Keskiviikon kyläkävelyillä tutustutaan Pirkkalan kyliin. Tutuiksi tulevat Pirkkalankylä, Kyösti-Solja-Tuohikorpi, Haikka, Loukonlahti ja Toivio. Reipissä järjestetään lapsille kolme Lasten viikinkiseikkailua. Kierros johdattaa seikkailulle
muinaiseen Pirkkalaan. Mukaan viikinkiseikkailuille ja kyläkierroksille mahtuu
20 osallistujaa, joten ilmoittaudu ajoissa! Oppaina toimivat Nokian ja Pirkkalan
matkailuoppaat ry:n oppaat. Katso kierrosten aikataulut ja ilmoittaudu mukaan
kunnan verkkosivuilla. Kierrokset ovat maksuttomia.
Galleria 2:ssa KesäHilmoja 1.7.-9.8.2021
KesäHilmoja on raumalaisten kuvataiteilijoiden Taru-Taina Noran ja Heli Väisäsen ensimmäinen näyttely Pirkanmaalla. Esillä on keramiikkateoksia, grafiikkaa ja kaksi yhteistä installaatiota. Teokset käsittelevät naisten ja tyttöjen
elämää nyt ja menneinä aikoina, ihmisyyttä ja inhimillisyyttä, todessa ja unessa, leikitellen ja vakavasti. Galleria 2 on avoinna ma-pe 10-19. Näyttelyyn on
vapaa pääsy. Tervetuloa Galleriaan!

Kesä kutsuu tien päälle ja pyöräretkille
Järvien Reitit kokoavat yhteen entistä suuremman palan Pirkanmaan upeinta
luontoa, maaseutua, kansallispuistoja ja tietysti lukuisia välkehtivä vesistöjä.
Seudun hienoimmat pyöräilyreitit löytyvät kattavasta Järvien Reitit pyöräilykartasta, joka on noudettavissa Pirkkalan asiointipisteestä, pääkirjastosta ja vapaa-aikakeskuksesta. Kartta esittelee pyöräilymahdollisuuksien lisäksi matkailuvinkkejä ja reittien varsille sijoittuvia palveluja. Karttaa voi selata myös sähköisesti Jarvienreitti.fi –verkkosivulla.
Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Pirkkalan kirjaston väki vinkkaa kesälukemista
Kesällä ihmisten lisäksi monet muutkin eläimet tulevat esiin koloistaan, mutta
kaikista eläimistä ihmiset eivät oikein pidä. Pirkkalan kirjaston Facebook-sivulla
kirjastonhoitaja Anni suosittelee videolla tietokirjoja, jotka kertovat kaikkien
eläinten tärkeydestä maailmassa ja murtavat niihin kohdistuvia ennakkoluuloja.
Mitä sanottavaa esimerkiksi punkilla on Reetta Niemelän ja Sanna Pelliccionin
kirjassa Älä vihaa minua? Katso koko Pirkkalan kirjaston kesäkuun kirjavinkkivideo Facebookissa.

ToriPirskeet Suupantorilla heinäkuussa
Pirkkalan Soitannollinen Kerho Pirske ry:n erilaisten musiikkityylien kokoonpanot esittäytyvät heinäkuussa
viitenä lauantaina Suupantorilla klo 11-12. ToriPirskeissä esiintyvät Pirske Jazzband, Pirkkalan Pelimannit,
Kirkonmaalari Duo, Oona ja Rinssit sekä Pirske Fox. Ensimmäisessä tapahtumassa lauantaina 3.7. julkistetaan Vuoden 2020 Pirskeläisen. Lisätiedot tapahtumista löytyvät Pirske ry:n verkkosivulta.
SAVE THE DATE: Kulttuuritoimijoiden tapaaminen jälleen elokuussa
Varaathan jo alustavasti kalenteristasi aikaa Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaamiselle. Tapaaminen
järjestetään keskiviikkona 25.8. klo 17-19. Lähempänä selviää pääsemmekö jo tapaamaan toisiamme kasvotusten vai tavataanko jälleen Teams-alustalla. Lisätietoa Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden verkostosta
löydät kunnan verkkosivulta ja kysymällä kulttuurikoordinaattori Karoliina Karpiomaalta, karoliina.karpiomaa@pirkkala.fi, 040 133 5698.

AJANKOHTAISIA AVUSTUSHAKUJA
Taide ja kulttuurialan 5. koronahaku 16.-30.6.2021 (TAIKE)
•
Kaksi tukimuotoa: Apuraha yksityishenkilöille ja toiminta-avustus yksityisille elinkeinonharjoittajille
ja yksinyrittäjille. Lisätiedot Taike.fi > Apurahat ja avustukset
Alfred Kordelinin Säätiön elokuun haku 1.-15.8.2021
•
Lisätiedot Kordelin.fi > apurahat

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.
Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:
Karoliina Karpiomaa
vs. kulttuurikoordinaattori
040 133 5698

Marika Eromäki
vs. kulttuurituottaja
040 133 5773

Anu Muurinen
kulttuurituottaja
050 352 1632

Kulttuuripalveluiden esimies
Tapahtumat
Reipin museo
Matkailu
Lomalla 5.7.-1.8.

Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset
Lomalla 24.6.-16.7.

Taide
Galleria 2
Näyttelytoiminta
Kulttuurihyvinvointi
Lomalla 14.-27.6. ja 19.7.-8.8.

Anni Riskala
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422

Vilja Juvonen-Saukko
museoassistentti, ma.
040 133 5600

Koulujen kulttuurikasvatus
Kulttuurinen nuorisotyö
Tapahtumat
Lomalla 1.7.-3.8. ja 9.-10.8.

Reipin museo

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

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

