
 

Pirkkalan kirjaston elokuun kirjavinkki kutsuu koululaiset lukemaan 

Koululaisille suunnatut Tietopalat-kirjat tarjoavat kiehtovaa tietoa sopivan 

helpossa muodossa. Sara Lumpeen kirjoittama ja Reetta Niemensivun kuvit-

tama teos Salaperäinen kissa nousi heti vinkkivideon esiintyjien suosikiksi. 

Esiintyjät Matti ja Teppo oppivat kirjasta muun muassa olevansa ihmisen iässä 

ihan kohta 15-vuotiaita. Kuukausittain julkaistavan kirjaston kirjavinkin löydät 

Pirkkalan kirjaston Facebook-kanavalta. 

 

Meidän Pirkkala 2021 –tapahtuma on peruttu 

Pirkanmaalla nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi joudumme vali-

tettavasti ilmoittamaan tapahtumaperuutuksesta. Alueen siirtyessä korona-

epidemian leviämisvaiheeseen ja uusien rajoitusten tullessa voimaan, peruu 

Pirkkalan kunta Meidän Pirkkala -tapahtuman tältä vuodelta. Tavoitteena on 

järjestää Meidän Pirkkala ensi vuonna, jolloin vietetään myös kunnan 100-

vuotisjuhlavuotta. Lue koko uutinen peruutuksesta kunnan verkkosivuilta. 

Muinaisviikot tuo rautakauden tunnelmaa Pirkkalaan koko elokuun ajan 

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään etänä. Ohjelmassa on muun muassa asi-

antuntijaluentoja, pakanafolk-orkesteri Äimättären konsertti ja katsojan 

menneisyyteen johdattava Elämää muinaisajan Birckalassa -videosarja, jon-

ka ensimmäinen osa julkaistaan tänään Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla.  

Seuraa Muinaisviikkoja Facebookissa ja osallistu Kuvaa muinaispukusi -

somekampanjaan. Katso koko ohjelma ja lisätiedot Muinaisviikkojen verkkosi-

vuilta pirkkala.fi/muinaisviikot. 

Webinaaripäivä tarjoaa tutkimustuloksia ja uskomuksia muinaisajasta 

Muinaisviikkojen Webinaaripäivä järjestetään verkossa lauantaina 14.8. klo 

12-15.30. Ohjelmassa on kolme asiantuntijaluentoa, joiden aikana kuullaan 

mitä muinais-DNA kertoo Suomen rautakauden asukkaista, tutkimustuloksia 

Pirkanmaan rautakaudesta ja kurkistetaan alueen rautakautiseen uskomus-

maailmaan. Puhujina ovat arkeologi ja amanuenssi Sami Raninen, arkeologi ja 

tietokirjailija Ilari Aalto sekä arkeologian väitöskirjaopiskelija Ulla Moilanen.  

Osallistuminen on maksutonta. Katso lisätiedot ja osallistumisohjeet täältä. 

https://www.facebook.com/6256973417/posts/10159168922708418/
https://www.pirkkala.fi/pirkkala100
https://www.pirkkala.fi/pirkkala100
https://www.pirkkala.fi/meidan-pirkkala-2021-tapahtuma-on-peruttu
https://youtube.com/playlist?list=PLolzErkkePLfemqj3GfHl-TX3iraZUdhj
https://www.facebook.com/PirkkalanMuinaismarkkinat
https://www.pirkkala.fi/muinaisviikot
https://www.pirkkala.fi/muinaisviikkojen-webinaaripaiva


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 

Kulttuurisyksy alkaa kulttuuritoimijoiden tapaamisella 

Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaaminen järjestetään keskiviikkona 25.8.2021 klo 17-19 TEAMS-

alustalla. Vuoden toisen tapaamisen aiheina ovat mm. Pirkkalan 100-vuotisjuhlavuosi ja kulttuuritoimijoiden 

ajankohtaiset kuulumiset. Koronatilanteen vuoksi tapaamme jälleen etänä. Kutsulinkki  lähetetään sähköpos-

tilla kulttuuritoimijoiden sähköpostilistalla oleville. Lisätietoa kulttuurikoordinaattori Karoliina Karpiomaalta. 

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

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 
Taide 
Galleria 2 
Näyttelytoiminta 
Kulttuurihyvinvointi 
Lomalla 19.7.-8.8. 

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 
 

 

Cha-Cha-Cha Party 2021 järjestetään ulkoilmatapahtumana 

Pirkkalan Yrittäjien Cha-Cha-Cha Party 2021: Crazy Happening for Crazy People järjestetään lauantaina 

7.8.2021 klo 17 alkaen Haikan lavan alueella. Tapahtuma on osa Pirkanmaan Yrittäjien kirjainkierrosta ja 

Pirkkalan kirjain on C. Ohjelmassa on monenmoista C-kirjaimella alkavaa ja paljon muuta. Katso ohjelma ja 

lisätiedot Facebookista. Pääsymaksu on 10 € ja tapahtuman tuotto lahjoitetaan alueen vammaistyöjärjestöille. 

Huomioithan voimassa olevat koronarajoitukset ja noudatat järjestäjän ohjeita saapuessasi tapahtumaan. 

Elokuun opastetuilla kävelykierroksilla tutustutaan Pirkkalan kyliin 

Keskiviikon kyläkävelyillä vieraillaan Kyöstissä, Soljassa ja Tuohikorvessa, Haikassa, Loukonlahdessa ja Toivi-

ossa. Lapsille on elokuussa tarjolla kaksi Lasten viikinkiseikkailua, joiden aikana tutustutaan metsän salai-

suuksiin ja muinaisajan elämään. Maksuttomien kierrosten osallistujamäärä on rajattu ja niille on ennakkoil-

moittautuminen. Saavuthan paikalle vain terveenä ja noudatat voimassa olevia rajoituksia ja oppaan ohjeita. 

Tutustu kierroksiin ja ilmoittaudu mukaan Pirkkala.fi > Opastetut kierrokset. 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
http://www.facebook.com/events/517690856179634/
https://www.pirkkala.fi/opastetut-kierrokset

