
 

Sinustako järjestöagentti Pirkkalaan? 

Artteli-kumppanuusyhdistyksen koordinoimat Pirkanmaan Järjestöagentit et-

sivät riveihinsä vahvistusta. Järjestöagenttina saat näköalapaikan kuntaan ja 

yhdistyksiin, sekä maakunnan laajuisen verkoston tueksesi ja avuksi. Verkosto-

tapaamisten lisäksi pääset osallistumaan agenttikoulutuksiin ja saat sähköisen 

työkalupakin työsi tueksi. Saat äänesi kuuluviin: verkostossa on voimaa ja vai-

kuttavuutta! Lue lisää Järjestöagenttihausta Lähellä.fi -sivustolta. 

 

Galleria 2:ssa kuvataidenäyttely ACT.II -tajunnan tila 12.8.-6.9. 

Tommi Sandbergin ja Kerttu Helena Sallisen näyttelyssä sukelletaan ihmisen 

muutokseen. Teokset on toteutettu perinteisen keramiikan, akryylimaalausten 

ja piirrosten lisäksi vaihtoehtoisista materiaaleista. Muutos näkyy myös teknii-

koiden monimuotoisuudessa,  jonka vuoksi teosten välillä on rikas vastavuoroi-

suus. Galleria 2 on avoinna ma-pe klo 10-19 sekä Taidesuunnistus-

viikonloppuna 28.-29.8. klo 11-17. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Taidesuunnistus järjestetään elokuun viimeisenä viikonloppuna 

Taidesuunnistuksessa yleisö pääsee vierailemaan ateljeissa, työtiloissa, galle-

rioissa ja muissa näyttelypaikoissa Pirkanmaalla tapaamassa tekijöitä työnsä 

äärellä. Pirkkalasta löytyy kolme kiinnostavaa kohdetta, joissa kannattaa vie-

railla. Mukana ovat Pirkkalan pääkirjastolla sijaitseva Galleria 2, Pentti Kokon 

Ateljee Villa Tilkku sekä TaideVintti. Kaikki kohteet ovat avoinna la-su 28.-

29.9. klo 11-17. Kohteiden osoitteet ja lisätietoa tapahtumasta löydät Taide-

suunnistuksen verkkosivuilta. 

Muinaisviikot jatkuvat koko elokuun ajan 

Elämää muinaisajan Birckalassa -videosarjan viimeinen osa ”Kädentaitajat” 

julkaistaan tänään. Koko videosarja ja muut Muinaisviikkojen videot ovat kat-

sottavissa Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla. Muinaisviikot huipentuvat 

pakanafolk-orkesteri Äimättären konserttiin verkossa 29.8. klo 18. Äimätär 

soittaa Kalevalasta ja Itämeren alueen kansanperinteestä ja mytologiasta am-

mennettua pakanafolkkia/metallia.  

Katso lisätiedot verkosta: pirkkala.fi > muinaisviikot. 

https://lahella.fi/yhdistyksille/yhteistyo-ja-verkostot-pirkanmaalla/pirkanmaan-jarjestoagentit/
https://www.pirkkala.fi/act-ii-tajunnan-tila-galleria-2ssa-128-692021
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
https://www.penttikokko.fi/
http://www.taidesuunnistus.net/pirkkala/
http://www.taidesuunnistus.net/pirkkala/
https://youtube.com/playlist?list=PLolzErkkePLfemqj3GfHl-TX3iraZUdhj
http://www.pirkkala.fi/muinaisviikot


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 

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

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 
Taide 
Galleria 2 
Näyttelytoiminta 
Kulttuurihyvinvointi 
 

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 
 

 

Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -roadshow pysähtyy Pirkkalassa  

Leader Kantrin järjestämä roadshow saapuu Suupantorille tiistaina 31.8. klo 8.30–12. Tervetuloa tutustumaan 

mitä kaikkea EU-rahoitus Pirkkalassa ja naapurikunnissa mahdollistaa ja inspiroitumaan muiden esimerkeistä! 

Tapahtumassa kuullaan mm. mitä mahdollisuuksia EU-rahoitus tarjoaa yrityksille, yhdistyksille ja nuorille sekä 

miten EU-rahoitus ja erilaiset hankkeet juuri Sinua hyödyttävät. Mukana paikalla on myös paikallisia hanketo-

teuttajia. Lue lisää tapahtumasta kunnan tapahtumakalenterista.  

VIELÄ EHTII! 

Reipin museo on avoinna vielä kaksi viikonloppua la-su klo 10-17.  
• Museo sulkee ovensa talven ajaksi 1.9.2021. 
• Opastetut museokierrokset la klo 15 ja su klo 11.  
 

Opastetut kierrokset 
• Kyläkävely Loukonlahti ke 25.8. klo 18-19.30  
• Kyläkävely Toivio ke 1.9. klo 18-19.30 
• Lasten viikinkiseikkailu la 28.8. klo 14-15 
• Lisätiedot ja ilmoittautuminen Pirkkala.fi > opastetut kierrokset 
 

Soppaa kerrakseen –satutuokio 
• Satutuokion tallenne on katsottavissa 2.9. asti Pirkkalan kirjaston YouTube-kanavalla. 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/tamankin-kaiken-eu-mahdollistaa-roadshow-pirkkala
https://www.pirkkala.fi/opastetut-kierrokset
https://www.youtube.com/watch?v=88e6tUaQ3Es

