
 

Mitä Muinais –DNA kertoo Suomen rautakauden asukkaista? 

Arkeologian väitöskirjatutkija Ulla Moilasen Muinaisviikkojen webinaaripäi-

västä peruuntunut luento ”Mitä Muinais-DNA kertoo Suomen rautakauden 

asukkaista?” järjestetään keskiviikkona 29.9. klo 18 verkossa. Muinais-DNA-

tutkimukset ovat viime vuosina tulleet osaksi arkeologisten ihmisjäännösten 

tutkimuksia. Luennolla käydään läpi muinais-DNA-tutkimusta ja sen tuloksia 

suomalaisesta näkökulmasta. Katso lisätiedot ja liittymisohjeet luennolle 

kunnan tapahtumakalenterista. 

 

Tule Vanhustenviikon ulkoilukaveriksi! 

Vanhustenviikkoa vietetään 3.-10.10.2021 teemalla Luonto antaa voimaa. 

Nyt kaipaamme vanhustenviikolle ulkoilukavereita. Ilmoittaudu mukaan 

kunnan verkkosivuilla. Jätä ilmoittautumislomakkeella yhteystietosi ja tieto 

päivämäärästä ja kellonajasta, jolloin voisit viedä ikäihmisen ulkoilemaan. 

Yhteystiedot välitetään ikääntyneiden palveluiden henkilökunnalle, jotka 

saattavat yhteen ulkoilukaverin sekä ulkoilukaveria kaipaavan ikäihmisen. 

Pirkkala 100 -juhlavuoden ohjelmahaku käynnissä lokakuun loppuun asti 

Ohjelmahaku on avoinna kaikille Pirkkalassa toimiville yhdistyksille, järjestöil-

le, yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka voivat järjestää tapahtumia ja muuta 

ohjelmaa osana Pirkkalan 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Mukaan etsitään 

toteutusvalmiita ehdotuksia, jotka ilmoittava taho itse toteuttaa. Juhlavuoden 

ohjelma julkaistaan painettuna kalenterina, joka jaetaan joka kotiin vuoden 

2021 joulukuussa. Ilmoita ohjelmasi kalenteriin 31.10.2021 mennessä!  

Nuorisopalvelut aloittavat YouTube-lähetykset 

Pirkkalan Nuorisopalvelut -nimisellä kanavalla julkaistaan muun muassa 

peliteemaisia videoita, Q&A-tyylisiä haastatteluita, erilaisia haasteita ja ta-

pahtumia. Syksyllä livelähetyksiä on joka kuukausi. Loppuvuoden lähetyk-

sissä vieraina on peli- ja tubetusmaailmasta tunnettuja hahmoja. Ensimmäi-

nen livelähetys on perjantaina 17.9.2021 klo 19 YouTubessa. Kurkkaa kana-

va jo etukäteen täältä! 

https://www.pirkkala.fi/luento-ulla-moilanen-mita-muinais-dna-kertoo-suomen-rautakauden-asukkaista
https://www.pirkkala.fi/vanhustenviikon-ulkoilukaveri-kampanja
https://www.pirkkala.fi/vanhustenviikon-ulkoilukaveri-kampanja
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-kunta-kutsuu-kaikki-mukaan-toteuttamaan-100-vuotisjuhlavuoden-ohjelmaa
https://www.pirkkala.fi/pirkkala100
https://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g/featured?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g/featured?app=desktop


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 

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 
 

 

Sirkusta vauvoille ja vanhemmille Wivintuvalla 

Alle 12-kuukautisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen suunnattu tutustumis-

paja vauvasirkukseen järjestetään Wivintuvan vauvatuvalla perjantaina 

24.9.2021 klo 12.45–13.15. Toiminta on maksutonta. Paja on osa Kulttuurikur-

kistus-kulttuurikasvatustoimintaa, jota toteutetaan avoimen varhaiskasvatuk-

sen kerhoissa ja tupatoiminnassa. Lue lisää vauvasirkuspajasta kunnan tapahtu-

makalenterista ja ilmoittaudu mukaan. 

HAETTAVIA AVUSTUKSIA 

OKM: Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille 2021, nro 2 
• Hakuaika päättyy 20.10.2021 klo 16.15. Lisätiedot ja hakuohjeet: Minedu.fi 
 
OKM: Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille 2021 
• Hakuaika päättyy 23.9.2021 klo 16.15. Lisätiedot ja hakuohjeet: Minedu.fi 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/vauvasirkuspaja
https://www.pirkkala.fi/vauvasirkuspaja
https://minedu.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus-
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille?fbclid=IwAR2DziW0xry1G-mYDxYyvTBVcR_JRSdP2i-aIAuM8E_c08bmDVr0rFlDvtg

