
 

Vastaa Muinaisviikkojen palautekyselyyn 

Elokuun Muinaisviikot ovat päättyneet. Kiitos kaikille mukana olleille! Auta 

meitä kehittämään tapahtumaa ja vastaa lyhyeen palautekyselyyn 12.9. men-

nessä. Muinaisteemaista sisältöä löytyy edelleen kunnan YouTube-kanavalta. 

Mukana ovat mm. Elämää muinaisajan Birckalassa -videot ja webinaaripäivän 

luentojen tallenteet. Äimättären konsertin voi katsoa Äimättären YouTubessa. 

Toivomme, että ensi kesänä tapahtuma päästään järjestämään jälleen livenä. 

Nähdään Pirkkalan Muinaismarkkinoilla 9.-10.7.2022! 

 

Modus ry:n KAARI -juhlanäyttely Galleria 2:ssa 10.9.-11.10. 

Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry täytti tänä vuonna 

20 vuotta. Yksi juhlavuoden kohokohdista on KAARI-näyttely joka on esillä 

Galleria 2:ssa. Näyttelyssä on mukana teoksia 26 Moduksen jäseneltä ja muka-

na on laaja kirjo eri muotoilu- ja taidekäsityöaloja sekä lukuisia erilaisia materi-

aaleja. Esillä on mm. lasi-, keramiikka-, tekstiili- ja korutaidetta sekä vaate- ja 

asustemuotoilua. Galleriaan on vapaa pääsy. Lue lisää näyttelystä! 

Pirkkalankylän arkeologisilla kaivauksilla on tehty uusia löytöjä 

Pirkkalankylässä Tursiannotkossa tehdään arkeologisia pelastuskaivauksia, 

joilla mahdollistetaan liittymätien rakentaminen. Vierailimme kaivauksilla, 

jossa Muuritutkimus Oy:n arkeologi Sanni Salomaa kertoi, että kaivausalu-

eella näyttäisi olevan useamman eri rakennuksen jäänteitä. Toinen rakennus 

vaikuttaisi olevan asuinrakennus. Tulkinnat tarkentuvat, kun kaivaukset ete-

nevät. Katso videohaastattelu Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla. 

Lahjoita lämpöä -kampanja kerää neuleita tarvitseville 

A-klinikkasäätiö ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry käynnistävät yhteisen Lah-

joita lämpöä -kampanjan. Tarkoitus on kerätä innokkailta neulojilta käyttä-

mättömiä villasukkia ja lapasia lahjoitettavaksi niitä tarvitseville asunnotto-

mille ja heikommassa asemassa oleville. Pirkkalassa neuleita voi toimittaa 

aukioloaikoina pääkirjastoon, Asiointipisteelle, Vapaa-aikakeskukseen ja 

Pirkkalan Elokoloon. Keräys jatkuu marraskuun loppuun asti. Tutustu kam-

panjaan Ehyt ry:n verkkosivuilla! 

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere 

https://q.surveypal.com/Muinaisviikkojen-2021-palautekysely/0
https://q.surveypal.com/Muinaisviikkojen-2021-palautekysely/0
https://youtube.com/playlist?list=PLolzErkkePLfemqj3GfHl-TX3iraZUdhj
https://youtu.be/WLJ6-jKpKC0
https://www.pirkkala.fi/kaari-juhlanayttely-galleria-2ssa-109-11102021
https://youtu.be/X-9tS9bYFMg
https://ehyt.fi/uutishuone/uutiset/lahjoita-lampoa-kampanja-alkaa/


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 
 

 

Elävän perinnön etätyöpajoja tarjolla  

Kotiseutuliiton Yhteisöt elävät! -hankkeen elävän perinnön työpajat jatkuvat tä-

nään, 23.9. ja 12.10 Team-alustalla. Työpajat on tarkoitettu kaikille aineettomas-

ta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille ja kulttuuriperinnön kanssa työtä tekeville. 

Työpajojen tavoitteena on tuoda elävä perintö vahvemmin ja luontevammin 

osaksi yhteisöjen toimintaa. Katso työpajojen teemat ja muut lisätiedot Kotiseu-

tuliiton sivuilta ja ilmoittaudu mukaan! 

HAETTAVA AVUSTUS 

Avustus aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö– ja kehittämishankkeisiin 
• Hakuaika päättyy 14.10.2021 klo 15.  
• Lisätiedot ja hakuohjeet: Museovirasto.fi 

VIELÄ EHTII: Hae mukaan vaikuttamaan! 

Pirkkalan kunta etsii jäseniä vanhusneuvostoon sekä osallisuus- ja hyvinvointi-

foorumiin. Hae mukaan toimintaan sunnuntaihin 5.9. mennessä. Tutustu vanhus-

neuvoston ja osallisuus– ja hyvinvointifoorumin toimintaan kunnan verkkosivuilla 

ja hae mukaan vaikuttamaan. Lisätietoa osallisuus– ja hyvinvointikoordinaattori 

Elina Torrolta, elina.torro@pirkkala.fi, p. 044 486 1546. 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/yhteisot-elavat/
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/yhteisot-elavat/
https://core.flomembers.com/kotiseutuliitto/events/register/2838023a778dfaecdc212708f721b788
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/avustukset-aineettoman-kulttuuriperinnon-sopimuksen-mukaisiin-yhteistyo-ja-kehittamishankkeisiin-1
https://www.pirkkala.fi/hae-mukaan-vaikuttamaan

