
 

Kesäkauden ensimmäinen Teematori kutsuu viherpeukalot Suupantorille  

Teematorit ovat avoimia kirppiksiä, jonne voi tulla myymään ja ostamaan tee-

man mukaisia tuotteita. Toukokuun teematori järjestetään Suupantorilla la 

14.5. klo 10–13 teemalla taimet & puutarha. Kesän teemoja on 11.6. Lelut, las-

tenvaatteet ja -tarvikkeet, 2.7. Kirjat, levyt ja elokuvat, 13.8. Urheiluvälineet ja 

3.9. Rompetori. Myymään saa tulla ilman paikkavarausta tai -maksua, mutta 

mukana on oltava oma pöytä tai viltti. Järjestelyissä on mukana eri toimijoita. 

Tutustu teematoreihin Pirkkala.fi > Elävä Suupantori. 

 

Pirkkalan Muinaismarkkinoiden ohjelma julkaistaan ensi viikolla 

Muinaismarkkinoita vietetään kahden vuoden tauon jälleen heinäkuun toise-

na viikonloppuna 9.-10.7. Pirkkalassa. Tapahtuman ohjelma julkaistaan tiistai-

na 10.5. Seuraa tapahtuman tiedotusta ja tule nauttimaan aidosta viikinkiajan 

tunnelmasta muinaismaisemiin!  

Pirkkalan Muinaismarkkinat löydät kunnan verkkosivuilta Pirkkala.fi > Mui-

naismarkkinat ja Facebookista @PirkkalanMuinaismarkkinat. 

Pirkkalan kesä aloitetaan Maija Vilkkumaan tahdissa lauantaina 11.6. 

Summer Boom on ilmainen ulkoilmakonsertti, joka on tullut tunnetuksi kaikil-

le avoimena Pirkkalan kesän aloitustapahtumana.  Pirkkalan juhlavuoden kun-

niaksi Summer Boom kutsuu kaikki kuntalaiset viettämään kesäistä iltaa Pirk-

kalan Keskusurheilukentälle lauantaina 11.6.2022 klo 18 alkaen, jolloin lavalle 

nousevat Maija Vilkkumaa, F sekä Järrä ja Koskelan J. Lue lisää Pirkkalan kun-

nan verkkosivuilta Pirkkala.fi > Summer Boom 2022. 

Pirkkalan Taideyhdistyksen näyttely Ajassa Galleria 2:ssa 13.5.-4.7.  

Taideyhdistys on paikallinen kuvataidevaikuttaja, jonka toiminta ulottuu laa-

jasti myös kuntarajojen ulkopuolelle. Yhdistyksen perinteinen vuosinäyttely 

Galleria 2:ssa on osa Pirkkalan 100-vuotisjuhlaohjelmaa ja se järjestetään tä-

nä vuonna poikkeuksellisesti alkukesästä seitsemän viikon mittaisena. Pirk-

kalan pormestari Marko Jarva avaa näyttelyn perjantaina 13.5. klo 17-19 pi-

dettävissä avajaisissa. Tervetuloa! Galleriaan on vapaa pääsy.  

 

https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-vanhat-talot-ja-pihat-2022-kohdehaku-on-kaynnissa
https://www.pirkkala.fi/teematori-taimet-ja-puutarha
https://www.pirkkala.fi/elava-suupantori
https://www.pirkkala.fi/muinaismarkkinat
https://www.pirkkala.fi/muinaismarkkinat
https://www.facebook.com/PirkkalanMuinaismarkkinat
https://www.pirkkala.fi/summer-boom-2022
https://www.pirkkala.fi/ajassa-pirkkala-100-juhlanayttely-135-472022


Pidetään yhteyttä! 

Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.  

Karoliina Karpiomaa 
vs. kulttuurikoordinaattori 
040 133 5698 
 

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 
Vastuualueemme löydät tarkemmin Pirkkalan kunnan kulttuurin verkkosivuilta > pirkkala.fi/kulttuuri 

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

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 

Marika Eromäki 
vs. kulttuurituottaja 
040 133 5773 

Anni Riskala 
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 
050 394 2422 
 

Tule kaupunkiseudun ulkoilun ja retkeilyn karttapalvelun testaajaksi! 

Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteisen ulkoilun- ja retkeilyn karttapalvelu on edennyt testausvaihee-

seen. Karttapalvelu esittelee kaupunkiseudun kuntien ulkoilun- ja retkeilyn palveluita kuntarajoista välittä-

mättä. Karttapalveluun etsitään nyt testaajia. Testausaika on noin kaksi viikkoa toukokuun loppupuolella. 

Ilmoittaudu testaajaksi 11.5. mennessä tästä! 

 

ma 9.5.  Suupanniityn koulun kevätiltamat 

ti 10.5.  Unelmien liikuntapäivä, Pirkkalan keskusurheilukenttä 

ke 11.5.  Nojatuoliopastus: 1940-1950 -luku, Sota-aika ja jälleenrakennus, Silmu 

pe 13.5.  Sotkan munasta maailma, Nuoliala-keskus 

la 14.5.  Teematori: taimet ja puutarha, Suupantori 

to 19.5.  Info: opastetut luontoretket ja 100 luontotekoa -kampanja, Pääkirjasto 

pe 20.5.  PMOpen Sinfonia: Kohtaamisia, Pirkkalan kirkko 

la 21.5.  Koko perheen keväinen linturetki, lähtö Pirkkalan vanhalta kirkolta 

ma 23.5.  Kesän aloitusjumppa 60-luvun tyyliin, Suupantori 

ti 24.5.  Vauvojen leikkipaja, Nuorisotila Nasta 

su 29.5.  Leikkien ja laulaen – perheet yhdessä 

su 29.5.  Pirkkalan vanhat talot ja pihat 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

PIRKKALA 100 -JUHLAVUODEN OHJELMANOSTOJA 

Tutustu Pirkkalaan opastetuilla kierroksilla! 

Kesän kierroksilta löytyy kiinnostavaa sisältöä niin lähimatkailijalle, kuin jo pidempään Pirkkalassa viihtyneel-

le. Tarjolla on kierroksia kävellen, pyöräillen ja kirkkoveneellä soutaen, Nojatuoliopastuksia sekä yhteinen 

bussikierros Pirkkalan ja Nokian 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Oppaina kierroksilla toimivat Nokian ja 

Pirkkalan matkailuoppaat ry:n auktorisoidut oppaat. Lisätietoa kierroksista Pirkkala.fi > Opastetut kierrokset. 

 

 
Nuori Kulttuuri On Air Tampere kokoaa nuoret kulttuurintekijät yhteen 

Tapahtumassa pääsee katsomaan esityksiä niin teatterista, tanssista kuin musiikista, osallistumaan non-

stop-workshoppeihin sekä tutustumaan nuorten taiteentekijöiden Kuka olen, kun olen yksin -teemaiseen 

ryhmänäyttelyyn Galleria Vivissä. Nuori Kulttuuri on Air Tampere järjestetään lauantaina 7.5. Nuorten kult-

tuurikeskus Monitoimitalo 13:ssa. Lue lisää tapahtumasta Tampereen kaupungin sivuilta.  

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2022/04/27042022_6.html
https://forms.gle/AQGw5yysNVpkijyE6
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3
https://www.pirkkala.fi/opastetut-kierrokset
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorten-tampere/monitoimitalo-13/tapahtumat.html

