
 

 

Summer Boom starttaa kesän Maija Vilkkumaan johdolla 

Pirkkalan juhlavuoden kunniaksi Summer Boom kutsuu kaikki kuntalaiset 

viettämään kesäistä iltaa Pirkkalan Keskusurheilukentälle lauantaina 11. kesä-

kuuta klo 18 alkaen. Tänä vuonna lavalle nousevat Maija Vilkkumaa, F sekä 

Järrä ja Koskelan J. Tapahtuma on ikärajaton ja päihteetön.  

Lisätietoa tapahtumasta löydät Summer Boom -tapahtumasivulta Pirkkala.fi 

> Summer Boom 2022. 

Ilmoittaudu mukaan Meidän Pirkkalaan 22.6 mennessä 

Meidän Pirkkala 2022 järjestetään keskiviikkona 31.8. klo 17-20 Pirkkalan va-

paa-aikakeskuksella ja sen ympäristössä. Tapahtumaan voivat ilmoittautua 

yhdistykset ja kansalaisjärjestöt, joilla on toimintaa Pirkkalan kunnan alueella 

sekä muut yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat organisaatiot. Toimijoiden 

ilmoittautuminen on avoinna 22.6.asti.   

Lue lisää ja ilmoita yhdistyksesi mukaan > Pirkkala.fi > Meidän Pirkkala 2022 

Reipin museo on avoinna perjantaista sunnuntaihin  

Museon mäellä voi tehdä aikamatkan pirkkalalaiseen paikallishistoriaan ja 

maaseudun arkeen. Museo on avoinna 29.5.-14.8.2022 pe-su klo 10–17.  

Museolla järjestetään joka viikonloppu opastettuja museokierroksia. Kaikille 

avoimet ja pääsymaksuttomat kierrokset lauantaisin ja sunnuntaisin klo 15. 

Myös lapsille on tarjolla oma toiminallinen museokierros sunnuntaisin klo 11. 

Tervetuloa Reipin museolle! Lue lisää > Pirkkala.fi > Uutiset 

 

Vastaa kyselyyn ikääntyvien kulttuuritarjonnasta ja voita yllätyspalkinto 

Pirkkala on mukana Kuppi - Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla 

-hankkeessa. Pirkkalassa hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyneiden 

kuntalaisten kulttuurielämysten saavutettavuutta. Iloa ja elämyksiä –

Hyvinvointia kulttuurista ikääntyneille kuntalaisille -kyselyssä selvitetään toi-

veita kulttuuritarjonnasta ja niiden löytämisestä. Kyselyyn voi vastata joko 

verkkolomakkeella (surveypal.com) tai paperiversiona.  

Lisätietoa > Pirkkala.fi > kulttuurihyvinvointi  

https://www.pirkkala.fi/summer-boom-2022
https://www.pirkkala.fi/summer-boom-2022
https://www.pirkkala.fi/ilmoittaudu-mukaan-meidan-pirkkala-2022-tapahtumaan
https://www.pirkkala.fi/reipin-museon-kesakausi-alkaa-sunnuntaina
https://q.surveypal.com/Iloa-ja-elamyksia--hyvinvointia-kulttuurista/
https://www.pirkkala.fi/kulttuurihyvinvointi


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 
 

Three Angels konsertoi Galleria 2:ssa kesäkuussa 

Three Angels on Kati Huvin (laulu), Anne Saarisen (laulu, huilu) ja Virpi-Ilona Hon-

giston (piano, laulu) trio, joka esittää tunnelmallisia pop-iskelmiä eri aikakausilta. 

Teemana lauluissa on usein naiseuden moninaiset tunteet ja kokemukset.   

Galleriakonsertti järjestetään torstaina 16.6. klo 17. Ohjelma kestää n. 45 minuuttia. 

Konserttiin on vapaa pääsy. Lisätiedot > Pirkkala.fi > tapahtumat 

 
TERVETULOA BIRCKALAN MUINAISAIKAAN 

Birckalaiset kutsuvat talkoisiin Muinaiskylälle 

Birckalaiset ry:n väki toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan muinaiskylän alu-

een talkoisiin Reippiin (Museotie 31) lauantaina 4.6. klo 11-15, lauantaina 11.6. 

11-15 ja sunnuntaina 12.6. klo 11-15.  

• Mukaan voi tulla myös lyhyemmäksikin aikaa. Töissä opastetaan, eivätkä 

ne edellytä erityisosaamista. Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 040 7165210 

Erkki Turkia tai birckalaiset@gmail.com. 

Pirkanmaan taidetoimikunta jakoi työskentely- ja kohdeapurahat vuodelle 2022 

Apurahoja jaettiin yhteensä 290 000 euroa. Työskentelyapurahan sai 21 taiteilijaa. 

Hakijoita oli 190. Kohdeapurahoja jaettiin 20 taiteilijalle tai työryhmälle. Hakemuk-

sia tuli 137. Apurahoja jaettiin muun muassa novellikokoelman kirjoittamiseen, inst-

rumentin hankintaan ja sirkusesityksen puvustukseen. Lämpimät onnittelut kaikille  

apurahan saaneille Pirkkalassa ja koko Pirkanmaalla! Lue koko uutinen > Taike.fi 

Tule mukaan järjestämään Pirkkalan Muinaismarkkinoita 

• Muinaismarkkinoita valmistellaan talkoilla. Myös tapahtumaviikonloppuna talkoolaisille 

löytyy monenlaista tekemistä. Toivotamme kaikki uudet ja vanhat talkoolaiset tervetul-

leeksi! Lisätietoa talkoista > Pirkkala.fi > Oheisohjelma 

• Oheisohjelmassa on lisäksi leikkimielisiä varpatreenejä, kursseja, yleisöluentoja sekä las-

ten opastettuja kierroksia, joiden mukana pääsee rautakauden tunnelmiin. 

Pirkkalan Muinaismarkkinat 9.-10.7.2022       

Avoinna la klo 10-17, su klo 10-16. Pirkkala.fi/muinaismarkkinat 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/galleriakonsertissa-three-angels-kokoonpano-1662022
https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1429162
https://www.pirkkala.fi/muinaismarkkinat-oheisohjelma
https://www.pirkkala.fi/muinaismarkkinat

