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Lämpimästi tervetuloa Pirkkalan 
Muinaismarkkinoille!

Muinaismarkkinat on järjestetty vuodesta 2016 al-
kaen. Nyt pääsemme sukeltamaan viikinkiaikaiseen 
tunnelmaan viidettä kertaa, sillä koronan aikana 
jouduimme valitettavasti tapahtuman peruutta-
maan. On siis jälleen aika nauttia markkinoista, sekä 
rautakauden tunnelmasta! Tapahtuma-alueena 
Tursiannotkon muinaisjäännösalue, Reipin upeissa 
puitteissa. Tapahtuman aihe nouseekin juuri näistä 
Tursiannotkon alueelta tehdyistä arkeologisista 
löydöistä, sekä tietysti viikinkiajasta yleisesti.

Muinaismarkkinoiden ohjelma on jälleen erittäin 
monipuolinen ja laadukas! Luvassa on taistelunäy-
töksiä, ruokaa ja juomaa, teatteria, käsityöläisten 
myyntikojuja, taikuutta, muinaismusiikkia, monen-
laista historian elävöittämistä, muinaisia kädentai-
toja, asiantuntijaluentoja sekä opastettuja kierroksia 
Tursiannotkoon ja Neulakaivolle. Myös lapsille 
järjestetään omaa muinaisohjelmaa.

On aivan mahtavaa, että voimme tarjota kaikeni-
käisille kävijöille aidon, esihistoriaa kunnioittavan, 
maksuttoman tapahtuman. Tapahtuma järjeste-
tään yhteistyössä monien aktiivisten pirkkalaisten 
toimijoiden kanssa ja se vaatii lisäksi valtavasti 
talkootyötä. Siitä suuri kiitos kaikille osallisille jo 
tässä vaiheessa.

Toukokuussa hyväksytyssä Pirkkalan kuntastra-
tegiassa korostetaan elinikäistä oppimista ja 
mielekkään arjen ja vapaa-ajan mahdollistamista. 
Muinaismarkkinat edistää näitä tavoitteita muka-
valla tavalla. Se on hyvä paikka kasvattaa omaa 
yleistietoa mukavan tekemisen ohessa. Tapahtuma 
sopii hyvin 100-vuotisjuhlia viettävän Pirkkalan 
kunnan vetonaulaksi, vaikkakin muinaismarkkinoilla 
kurkotetaan nykyisen kunnan syntyhetkestä huo-
mattavasti kauemmas. Muinaismarkkinat piristää 
ihmisten arkea koronan jälkeen ja levottoman maail-
man tilanteen keskellä. Kuten Veijo Meri on sanonut, 
pieni vilkaisu historiaan helpottaa yleensä oloa.

Muinaismarkkinoilla on nähtävää ja koettavaa ihan 
jokaiselle!

Taru Tolvanen
valtuuston puheenjohtaja
Pirkkalan kunta



TAPAHTUMAINFO REIPPI
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Pirkkalan Muinaismarkkinat järjestetään Reipissä 
ja Pirkkalan keskustassa Suupantorilla. Reipin alue 
sijaitsee  noin 6 km Pirkkalan keskustasta, Anian 
rantatien varressa. Tapahtuma-alueelle johtaa yksi 
tie. Reipin alueen kulkuväylät ovat pääosin sora-
pohjaista tiestöä ja epätasaista nurmialuetta. Osa 
tapahtuma-alueesta sijaitsee peltoalueella. Reipin 
tapahtuma-alue ei ole esteetön. 

Ruokaa ja juomaa
Reipissä on tarjolla rautakautisia herkkuja moneen 
makuun erilaiset ruokavaliot huomioiden. Myyn-
nissä on ruoka-annoksia sekä suolaisia ja makeita 
kahvilaherkkuja. 

WC 
Tapahtuma-alueelta löytyy kaksi puuceeta, bajama-
joja ja INVA-bajamaja. Vessojen sijainti on merkitty 
karttaan.

Maksuvälineet
Reipissä ei ole pankkiautomaattia. 

Osalla markkinamyyjistä on korttimaksumahdol-
lisuus, mutta mukaan kannattaa varata riittävästi 
käteistä rahaa.  

Eläimet
Alueelle ei saa tuoda koiria tai muita eläimiä.

Tupakointi
Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla.  

Vaatetus
Toivomme paikalle runsain määrin muinaisasuista 
markkinayleisöä!  

Ensiapu
Tapahtumassa päivystää SPR:n Pirkkalan osasto. 

Infoteltta 
Tapahtuma-alueella on infoteltta, josta löytyy tietoa 
ohjelmasta ja alueen historiasta.



SAAPUMINEN REIPPIIN
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Pyörällä
Pirkkalan keskustasta Reippiin kulkee pyörätie. Kau-
niin maalaismaiseman läpi kulkevan Reitin varrella 
on useita nähtävyyksiä mm. Sikojoki, Pirkkalan Van-
ha kirkko, Hiidenmäen Neulakaivo ja Tursiannotkon 
muinaisjäännösalue. 
Tapahtuma-alueella on erikseen merkitty pyörä-
parkki. 

Autolla 
Alueella on rajoitetusti pysäköintipaikkoja, joten 
autolla saapuvien kannattaa jättää auto parkkiin 
etäpysäköintialueelle tai Pirkkalan keskustaan ja 
saapua maksuttomalla yleisökuljetuksella paikalle.
  

Pysäköinti Reipissä 
Reipin pysäköintialueiden täytyttyä voimme ottaa 
alueelle autoja paikkojen vapautuessa. Pysäköinti 
on kielletty Anian rantatien oikeassa reunassa Kieri-
kantien risteyksestä Leukuntien risteykseen. Muille 
alueille voi pysäköidä omalla vastuullaan tieliikenne-
lain mukaisesti. Huomioithan, että alueella kiertää 
pysäköinninvalvoja! Suosittelemme pysäköintiä 
etäpysäköintialueella ja Pirkkalan keskustassa.

Inva-pysäköinti 
Inva-pysäköinti on järjestetty Reipin museon 
P-alueelle. Inva-korttia Museotien risteyksessä 
näyttämällä liikenteenvalvojat ohjaavat auton oi-
kealle P-alueelle. Alueelta tapahtumaan johtaa loiva 
ylämäki. Tapahtuma-alueelle ei pääse autolla.
 

Etäpysäköinti 
Etäpysäköintialue on Pirkkalan jäähallin pihassa 
(Takamaantie 1, Pirkkala).
Lisäksi Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen pysäköinti-
alueelta (Urheilutie 10, Pirkkala) ja Pirkkalan keskus-
tasta Suupantorin läheisyydestä löytyy maksutto-
mia parkkipaikkoja. Maksuton yleisökuljetus ottaa 
tapahtumavieraita kyytiin jäähallilta ja Suupantorilta 
noin 20 min välein. 
 

Maksuton yleisökuljetus 
Etäpysäköinnistä Pirkkalan jäähallilta ja Pirkkalan 
keskustasta Suupantorilta Reippiin ja takaisin on 
järjestetty maksuton yleisökuljetus, joka kulkee noin 
20 minuutin välein. Reipissä bussi jättää yleisön 
Anian rantatien pysäkille, josta on noin 300 metrin 
kävelymatka tapahtuma-alueelle. Katso lisätiedot 
yleisökuljetuksesta verkkosivulta.

Julkisilla
Pirkkalan keskustaan Suupantorille pääsee Tampe-
reelta suoraan Tampereen Kaupunkiliikenteen bus-
seilla. Katso bussiaikataulut Nyssen verkkosivulta 
nysse.fi. Suupantorilta matkaa voi jatkaa maksutto-
malla yleisökuljetuksella Reippiin.
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TAPAHTUMAPÄIVIEN OHJELMA
Avajaisseremonia  
la klo 10, Museon piha
Pirkkalan valtuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen 
avaa tapahtuman markkinaisäntä Mystikko Alexan-
derin taikuuksien ja Birckalan Kaartin kunniavartion 
saattamana. Seremonian yhteydessä esitellään 
myös juhlavuodelle valmistunut Pirkkala 100 -lau-
tanauhamalli.

Arkeologi Sami Raninen: Viikinkiaika Pirkan-
maalla
su klo 13.45, Jurtta-teltta
Asiantuntijaluento. Kesto 45 minuuttia. 

Kirjailija Mervi Pasanen: Lautanauhoja Suomen 
rautakaudelta – Suomen rautakauden lauta-
nauhan monipuolisia tekniikoita
la klo 11.45, Jurtta-teltta
Asiantuntijaluento. Kesto 45 minuuttia.

Kirjekyyhkyjen esittely ja matkaanlähtö
su klo 12, Reipin alue
Suomen viestikyyhky-yhdistyksestä Risto Nikka-
nen kertoo viestikyyhkyistä ja lähettää kyyhkyjä 
matkaan.
Kesto noin 20 minuuttia.

Konsertti: Pekko Käppi
su klo 15, Reipin alue
Pekko Käpin soolokonsertissa pääsee kuuntelemaan 
jouhikkoa, joka on yksi Euroopan mielenkiintoisista 
muinaisoittimista. Jouhikko on saanut nimensä 
siitä, että soittimen kielet ja jousi on alunperin 
tehty hevosen hännästä. Pekko Käppi on Suomen 
tunnetuin jouhikon soittaja. Hän on Suomessa ja 
kansainvälisesti tuonut takaisin parrasvaloihin tuon 
jo lähes kokonaan hävinneen soittimen, jonka ääni 
hämmästyttää jokaisen, joka sitä ensimmäistä
kertaa kuulee. Kesto noin 45 minuuttia.
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Löydöstä muinaispuvuksi -projektin muinais-
pukuklinikka 
la klo 10–17
Reipin alue
Tule tutustumaan muinaispukuihin tai kysymään 
neuvoja oman muinaispukusi kanssa. Paikalla käsi-
työmestari Mervi Pasanen.

Muinaiskylä
la klo 10–17 ja su klo 10–16
Pirkkalan Muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry raken-
taa viikinkiaikaista kylää Reippiin. Rakentamisessa 
käytetään perinteisiä menetelmiä ja materiaaleja. 
Työ on aloitettu rakentamalla alueelle portti, nuo-
tiopaikka, keittokota, kalmisto ja aidattu kasvimaa. 
Hirsirakennukset saadaan valmiiksi vähitellen.

Rakentamista ohjaavat Tursiannotkon arkeologisiin 
kaivauksiin (2012–2019) perustuvat tiedot raken-
nusten pohjista ja muista löydöistä, jotka ajoittuvat 
myöhäisrautakauden viikinkiajalle v. 800-1050. Tule 
seuraamaan Muinaiskylän elämää!

Muinaissoittimien työpaja
la klo 14 ja su klo 12, Jurtta-teltta
Työpajassa tutustutaan Itämeren rannoilla soitettui-
hin muinaissoittimiin ja siihen, että mitä soittimilla 
on oikein soitettu. Työpaja sopii kaiken ikäisille ja 
työpajassa jokainen pääsee itse kokeilemaan erilai-
sia Suomen alueen muinaissoittimia. Kesto noin 30 
minuuttia.

Muinaistori
la klo 10–17 ja su klo 10-16, Suupantori
Pirkkalan kuntakeskuksessa sijaitsevalle Suupanto-
rille kohoaa Muinaistori. Muinaistorilla on myynnissä 
mm. koruja ja käsitöitä. Lisäksi torilla on teemaan 
sopivaa ohjelmaa,  

Yleisö pääsee maistamaan muun muassa pettulei-
pää ja seuraamaan petun irrotusta.

Mystikko ja Loihtija
la klo 11.15 ja 14.30, su klo 11 ja 14.30,  
Musta teltta
Vanhan ajan kaverukset Mystikko ja Loihtija vievät 
tapahtumavieraat maagiselle matkalle taikuuden 
pariin. Humoristisella otteella höystetty esitys 
pohjautuu kansanperinteeseen, uskomuksiin 
ja taikauskoon. Mystikko ja Loihtija pystyttävät 
Muinaismarkkinoille mustan telttansa, jonka edessä 
esitykset pidetään.
Kesto noin 20 minuuttia.

Nostra&Damus - Suuri Kirppusirkus 
la klo 12.30 ja 16, su klo 12.30, Sepän pajan pelto
Arvoisa hämäläinen muinaisväki! Tuomme poh-
janperukoiden markkinoille puolen vuosituhannen 
kuuluisimman Kirppusirkuksen! Esitys sisältää 
mimiikkaa, tanssahtelua, sirkustelua, tarinankerron-
taa sekä vatsastapuhumista. Sopii kaikelle kansalle. 
Myös lapsille. Ehkä.
Kesto noin 30 minuuttia.
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Opastettu kävelykierros Tursiannotkossa
la klo 10.30 ja 15, su klo 10.15 ja 12.30,  
lähtö kierrokselle infopisteeltä
Nokian ja Pirkkalan Matkailuoppaat ry:n oppaat 
kertovat alueen monivaiheisesta historiasta.
Kesto noin 1 tunti.

Opastusta Hiidenmäen Neulakaivolla
la klo 11-16 ja su klo 11-15
Taivaannaula ry:n oppaat kertovat pyhistä luonnon-
paikoista Pirkkalankylässä. Yhdistyksen tavoitteena 
on pitkäikäisen suomalaisen perinnekulttuurin ja hen-
kisen perinteen säilyttäminen ja elävänä pitäminen.
 
Kasvimaa rautakauden tyyliin
La klo 13.30 ja su klo 10.30, kokoontuminen 
muinaiskylän kasvimaan reunalla. 
Tule katsomaan ja kuulemaan mitä kaikkea rauta-
kauden kasvimaalla kasvaa. Kertomassa Tiia Kauppinen.
Kesto noin 20 minuuttia.

Rautakauden rohdot - yrttitietoutta metsän 
siimeksessä
La 15.30, Museon takametsä
Tule kuulemaan jo rautakaudella käytetyistä kas-
veista. Luennoimassa Tiia Kauppinen.
Kesto noin 20 minuuttia.

Rautakauden ruoka
Su klo 13.15, Museon takametsä
Millaisia ruokakasveja rautakaudella käytettiin? 
Luennoimassa Tiia Kauppinen.
Kesto noin 20 minuuttia.

Ragnarök: Jousiammunta 
la klo 10-17 ja su klo 10-16, Sepän pajan pelto
Ovatko jousiammuntataitosi ruosteessa? Tule 
opettelemaan jaloa taitoa Ragnarökin viikinkien 
kanssa! Kilpineito Brunhilde ja Isä Tapani vihkivät 
niin nuoren kuin vanhemmankin markkinarahvaan 
jänteen ja nuolen saloihin. 

Riimut, viikinkien oraakkeli ja viisaudensanoja
la klo 10-17 ja su klo 10-16, Museon piha  
Pirkkalan Pohjola-Norden ry esittelee eri riimuper-
heiden riimuja, avainsanoja ja laajempaa tulkintaa. 
Pääset tutustumaan viikinkien mytologian sanas-
toon ja Hávamál-kokoelmaan: viikinkien viisauksia, 
jotka antava kuvan viikinkien tavasta tulkita elämää. 

Taistelunäytös: Birckalan Kaarti 
la klo 12, Muinaiskylän portti
klo 15, Reipin tilan kenttä
su klo 13, Reipin tilan kenttä
Kesto noin 45 minuuttia.

Taontatyönäytös
la klo 14 rautakautisten ja keskiaikaisten nuolen-
kärkien taonta, Sepän paja
su klo 14 hevosenkenkäsolkia, Sepän paja
Takomo Hukkarauta, Viikinkiseppä J.Peltoniemi. 
Työnäytöksen kesto noin 45 minuuttia. Seppä 
työskentelee ahjon ääressä myös työnäytösten 
ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan. 

Tutkija Ulla Moilanen: Historianelävöitys ja 
autenttisuuden ongelmat 
la klo 16, Jurtta-teltta
Asiantuntijaluento. Kesto 45 minuuttia.
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Varpan heitto
la klo 11–17
su klo 11–16 
Sepän pajan pelto
Viikingit rakastivat kisailua kuten mekin! Muinais-
markkinoilla päästään kokeilemaan ruotsalaista 
viikinkipeliä, Varpaa. Varpa on hauska tarkkuuspeli, 
jota voi pelata kuka tahansa ikään katsomatta. 
Pelin tarkoituksena on heittää kivistä tai metallista 
kiekkoa mahdollisimman lähelle maalitikkua. Tule 
kokeilemaan! 
 
Varpa on peräisin Gotlannista, jossa sitä edel-
leen harrastetaan aktiivisesti. Muinaiset viikingit 
kehittivät tämän, alun perin litteillä kivillä heitetyn 
tarkkuuspelin. Nykyään varpat valmistetaan pää-
asiassa alumiinista. Vuoden 1972 paralympialaisissa, 
silloisen Länsi-Saksan Heidelbergissä varpa esiintyi 
isolle yleisölle yhtenä näytöslajeista. ”Varpa” on 
vanha heittämistä tarkoittava sana. 

Viikinkileiri
la klo 10–17, su klo 10–16 
Muinaismarkkinoille nousee historianelävöittäji-
en viikinkileiri, missä yleisö pääsee seuraamaan 
elämänmakuista leirielämää. Tervetuloa katsomaan 
millaista yhteisöelämä oli rautakaudella! 



LAUANTAI 9.7.
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10.00                           Avajaisseremonia, Taru Tolvanen avaa tapahtuman                                        Museon piha

10.00-17.00               Muinaiskylä avoinna                                                                                                        

10.00-17.00               Viikinkileiri avoinna                                                                                                             

10.00-17.00               Käsityöläisten markkinat, työnäytöksiä                                                                Reipin alue

10.00-17.00               Löydöstä muinaispuvuksi – projektin muinaispukuklinikka                          Reipin alue

10.00-17.00               Lasten alue                                                                                                                      Museon piha

10.00-17.00               Jousiammunta                                                                                                    Sepän pajan pelto

10.30                            Teatteri Taiga-Matto: Viikinkiseikkailu                                                                    Jurtta-teltta

10.30                            Opastettu kävelykierros Tursiannotkossa                                                Lähtö infopisteeltä

11.00-16.00                Opastusta Pirkkalankylän Hiidenmäen Neulakaivolla                                      Neulakaivo

11.00-17.00                  Varpan heittoa                                                                                                  Sepän pajan pelto

11.15                                Mystikko ja Loihtija                                                                                                       Musta teltta

11.45                              Kirjailija Mervi Pasanen: Lautanauhoja Suomen rautakaudelta                  Jurtta-teltta 

12.00                            Taistelunäytös, Birckalan Kaarti                                                                  Muinaiskylän portti

12.30                             Nostra&Damus – Suuri Kirppusirkus                                                          Sepän pajan pelto

13.00                             Lasten viikinkikierros                                                                     Lähtö Muinaiskylän portilta

13.30        Kasvimaa rautakauden tyyliin                Muinaiskylä

13.30                             Paravuoren noidan pakanallinen metsänjumalanpalvelus  Peruuntunut   Museon takametsä

14.00                            Taontatyönäytös: nuolenkärjet                                                                                   Sepän paja

14.00                            Muinaissoittimien työpaja                                                                                          Jurtta-teltta

14.30                            Mystikko ja Loihtija                                                                                                        Musta teltta

15.00                            Taistelunäytös, Birckalan Kaarti                                                                    Reipin tilan kenttä

15.00                            Opastettu kävelykierros Tursiannotkossa                                                Lähtö infopisteeltä

15.30                            Rautakauden rohdot - yrttitietoutta metsän siimeksessä                Museon takametsä

15.45                             Paravuoren noita, parantamista kipukivellä  Peruuntunut               Museon takametsä

16.00                            Nostra&Damus – Suuri Kirppusirkus                                                          Sepän pajan pelto

16.00                            Tutkijatohtori Ulla Moilanen: Historianelävöitys ja autenttisuuden ongelmat     Jurtta-teltta

10.00-17.00               Muinaistori                                                                                                                        Suupantori  
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SUNNUNTAI 10.7.
10.00                           Tapahtumapäivän avaus, Mystikko Alexander                                                   Museon piha

10.00-16.00               Muinaiskylä avoinna                                                                                                               

10.00-16.00               Viikinkileiri avoinna                                                                                                                

10.00-16.00               Käsityöläisten markkinat, työnäytöksiä                                                                  Reipin alue

10.00-16.00               Lasten alue                                                                                                                     Museon piha 

10.00-16.00               Jousiammunta                                                                                                   Sepän pajan pelto

10.15                              Opastettu kävelykierros Tursiannotkossa                                               Lähtö infopisteeltä

10.30                            Teatteri Taiga-Matto: Äiti Maata etsimässä                                                          Jurtta-teltta

10.30        Kasvimaa rautakauden tyyliin                Muinaiskylä

10.30                             Paravuoren noidan pakanallinen metsänjumalanpalvelus  Peruuntunut   Museon takametsä

11.00-15.00                Opastusta Pirkkalankylän Hiidenmäen Neulakaivolla                                       Neulakaivo

11.00-16.00                Varpan heittoa                                                                                                    Sepän pajan pelto

11.00                             Mystikko ja Loihtija                                                                                                        Musta teltta

11.30                             Lasten viikinkikierros                                                                      Lähtö Muinaiskylän portilta

12.00                            Muinaissoittimien työpaja                                                                                          Jurtta-teltta

12.00                            Kirjekyyhkyjen esittely ja matkaanlähtö                                                                 Reipin alue

12.30                             Nostra&Damus – Suuri Kirppusirkus                                                         Sepän pajan pelto

12.30                            Opastettu kävelykierros Tursiannotkossa                                                Lähtö infopisteeltä

13.00                            Taistelunäytös, Birckalan Kaarti                                                                    Reipin tilan kenttä

13.15                              Rautakauden ruoka                                                                                         Museon takametsä

13.30                             Paravuoren noita, parantamista kipukivellä  Peruuntunut               Museon takametsä

13.45                              Arkeologi Sami Raninen: Viikinkiaika Pirkanmaalla                                         Jurtta-teltta

14.00                            Lasten viikinkikierros                                                                      Lähtö Muinaiskylän portilta

14.00                            Taontatyönäytös: hevosenkenkäsolkia                                                                    Sepän paja

14.30                            Mystikko ja Loihtija                                                                                                        Musta teltta

15.00                            Konsertti: Pekko Käppi                                                                                                   Reipin alue 

10.00-16.00               Muinaistori                                                                                                                        Suupantori

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Teatteriryhmä Taiga-Matto 
Viikinkiseikkailu - Saaga pienestä viikingistä, 
Audunista
la klo 10.30, Jurtta-teltta  
Ikäsuositus 4-12 vuotiaille ja koko perheelle.

Saaga kertoo siitä miten islantilainen nuorukainen 
Audun lähtee matkalle kiertämään eri Pohjoismaita. 
Matkakumppanina hänellä on hyvä ystävänsä vanha 
viikinkilaiva.  Purjehtiminen on kuitenkin vaarallista, 
sillä Tanskan ja Norjan kuninkaat käyvät sotaa, mut-
ta hyvien päämäärien sinnikkäällä tavoittamisella 
pienestä viikinki pojasta syntyy oikea rauhanneuvot-
telija ja lopulta rauha solmitaan maiden välille.
Kesto noin 35 minuuttia. 

Teatteriryhmä Taiga-Matto  
Äiti maata etsimässä - Arktinen satu
su klo 10.30, Jurtta-teltta 
Ikäsuositus 2–12 vuotiaille ja koko perheelle.

Esityksen tarina on yhdistelmä siperialaisesta ja 
saamelaisesta kansansadusta, jotka kertovat Äiti 
maasta. Äiti maa on kuullut, miten eräs oikein rikas 
henkilö on hyvin tyly ja itsekäs. Rikas ei muuta käy-
töstään, vaikka kuinka Äiti maa erilaisilla luonnon-
ilmiöillä yrittää vaikuttaa häneen. Niinpä Äiti maa 
lähtee pois ja piiloutuu valkoiseen tunturiin. Eläimet 
ja ihmiset surevat, kun Äiti maa lähti heidän luotaan 
ja päättävät yhdessä lähteä etsimään häntä. Ihmiset 
lupaavat muuttua ja pyytävät Äiti maata palaa-
maan. Esityksessä on myös elävää musisointia.
Kesto noin 30 minuuttia. 

Lasten viikinkikierros
la klo 13 ja su klo 11.30 ja 14, lähtö Muinaiskylän 
portilta
Draamaseikkailu lapsille ja lapsenmielisille viikinki-
ajan hengessä. Tule mukaan selvittämään tietäjän 
arvoitus!
Kesto noin 30 minuuttia. Kierros ei ole esteetön. 

Lasten alue
la klo 10-17 ja su klo 10-16, Reipin museon piha
Lasten alueen ohjelmassa on:

Lasten miekka- ja kilpityöpaja
Työpajassa pääsee valmistamaan oman miekan ja 
kilven viikinkileikkeihin.

Lasten arkeologiset leikkikaivaukset 
Leikkikaivauksilla lapset pääsevät arkeologin työn 
ääreen. Omasta kaivausruudusta pikkuarkeologi voi 
löytää vaikka riimukiven. Mukaan kaivauksilta voi 
ottaa vain yhden löydön! 

Ei materiaalimaksua. Alle 7-vuotiaat aikuisen seu-
rassa. Lasten alueen ohjelman järjestää Pirkkalan 
Taideyhdistys. 

MUINAISOHJELMAA LAPSILLE
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KÄSITYÖLÄISTEN MARKKINA-ALUE REIPISSÄ

Artesaanipaja Taiga, Tmi Soili Pekonen
Birckalaisten muonateltta
Birgitan paja
Elämänpuu
Hannele Albertintytär
Helvie
Heraldica
Iltahämärä
Irman langat tmi
Jarkko Rossi
Käreitär
MagaLacrima

NORFRÍÐ Crafts 
Osuuskunta Villapakka
Pirkkalankylän Kyläyhdistyksen kahvila
Puupiippola
Ravintola Kuokantalo
Sipuseiska
Takomo Hukkarauta
Torkel Design Oy
Valmennuskeskus Kipinä

Tutustu myyjiin tapahtuman nettisivulla!

Markkinoilla Reipissä mukana muun muassa:



TAPAHTUMAINFO SUUPANTORI
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Suupantorille Pirkkalan kunnan keskustaan nousee 
Muinaistori. Muinaistorilta löytyy myyjiä sekä ohjelmaa. 

Saapuminen
Suupantori sijaitsee Pirkkalan keskustassa. Suupan-
torille pääsee Tampereelta suoraan Tampereen 
Kaupunkiliikenteen busseilla.
Katso bussiaikataulut Nyssen verkkosivulta nysse.fi. 
Suupantorin ympäristössä on joitakin yleisiä pysä-
köintipaikkoja, myös inva-pysäköintiin. Suupantorin 
tapahtuma-alue on esteetön päällystetty torialue. 
Maksuton yleisökuljetus Reippiin pysähtyy myös 
Suupantorilla.

Ruokaa ja juomaa
Suupantorilla voi ostaa ruokaa torimyyjiltä. Myös 
keskustan ravintolat palvelevat tapahtumakävijöitä.

WC 
Alueella ei ole julkisia WC-tiloja.

Maksuvälineet
Pirkkalan keskustasta löytyy pankkiautomaatti. 
Osalla markkinamyyjistä on korttimaksumahdol-
lisuus, mutta mukaan kannattaa varata riittävästi 
käteistä rahaa. 

Tupakointi
Tupakointi tapahtumassa on sallittu vain merkityillä 
tupakointipaikoilla. 

Info
Info löytyy alueella sijaitsevasta Akvaario-kontista.
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Suupantorin Muinaistorilla mukana muun muassa:

Astrologi Johanna Karpov
Drakmakare
Harri Viitanen
Jaana Laamanen
Mari ja Leena
Zappi

Paikalla myös torin vakituisia myyjiä

Muinaistorilla on myös teemaan sopivaa ohjelmaa. Tule maistamaan pettuleipää ja seuraamaan petun 
irrotusta. Katso Muinaistorin ohjelma ja tutustu myyjiin tapahtuman nettisivulta!

MUINAISTORI SUUPANTORILLA
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OHEISOHJELMA
Varpatreenit 
su 19.6. klo 13–15
su 3.7. klo 13–15
Reipin museo
Tule testaamaan varpan heittoa kaikille avoimiin, 
leikkimielisiin varpatreeneihin! Opastajana paikalla 
toimii Kari Sandholm.
Vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Muinaismarkkinoiden valmistelutalkoot
to 30.6. klo 14–17
ke-pe 6.–8.7. klo 13–16
Reipin museo
Tervetuloa mukaan valmistelemaan tapahtumaa! 
Ei ennakkoilmoittautumista. Sadesäällä teemme 
valmisteluja ladossa. Mukaan voit ottaa hanskat, 
sakset ja vesurin. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki uudet ja vanhat 
vapaaehtoiset!

Muinaismarkkinoiden siivous- ja purkutalkoot 
su 10.7. klo 16–18
ma 11.7. klo 14–16
Reipin museo
Tervetuloa mukaan kaikki vapaaehtoiset!

Sankilan kartanon kotieläinpiha
Avoinna Muinaismarkkinaviikonloppuna 
pe 8.7. klo 16-20, la 9.7. ja su 10.7. klo 11-17
Sankilantie 35, Pirkkala
Pääsymaksu 7 € / henkilö, alle 1-vuotiaat maksutta.
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Arkeologi Sanni Salomaa: Arkeologiset  
kaivaukset Pirkkalassa kesällä 2021 – löydöt ja 
tutkimuksen tilanne
ke 26.10. klo 17.30–19, Pirkkalan yhteislukio Silmu, 
Urheilutie 11, tilaisuus striimataan
Asiantuntijaluennolla esitellään kesällä 2021 Pirkka-
lan Tursiannotkossa tehtyjä arkeologisia kaivauksia, 
löytöjä sekä vuoden 2022 aikana tehdyn tutkimuk-
sen tilannetta.

Vapaa pääsy. Luennon järjestää Pirkan opisto.

Arkeologi Leena Koivisto: Panelian  
miekkalöytö 
ke 9.11. klo 17.30-19, Pirkkalan yhteislukio Silmu,  
Urheilutie 11, tilaisuus striimataan 
Kesällä 2021 metallinetsintäharrastuksen vasta 
aloittanut panelialainen Matti Rintamaa löysi van-
hempiensa pihanurmikolta katkelmallisen miekan. 
Asiantuntijaluennolla selviää, mitä miekkalöydölle 
kuuluu nyt ja mitä esineen historiasta tiedetään.

Vapaa pääsy. Luennon järjestää Pirkan opisto.

Perinne- ja vaistojousiammunnan peruskurssi
pe 8.7.2022 klo 11–17
Reipin museo, Museotie 9
Tapahtumatuotanto Ragnarök ja Muinaismarkkinat järjestävät perinne- ja vaistojousiammunnan kurssin, 
jossa tutustut eri tyyppisiin perinnejousiin ja niiden ominaisuuksiin, opit perustaidot vaistojousiammunnasta, 
opit eri tilanteisiin sopivia erilaisia ampumatekniikoita, ammut maaliin liikkeestä, ammut liikkuvaan maaliin 
ym. Kurssi antaa edellytykset jousiammunnan omatoimiseen jatkoharjoitteluun. Ragnarök vuokraa tarvittaes-
sa välineet kurssin ajaksi mutta myös omilla jousilla ja nuolilla voi osallistua, mikäli ne täyttävät turvallisuus-
vaatimukset. Alaikäraja kurssille on 15v. (vanhemman seurassa 12v.). 

Hinta: 50€ (Birckalaiset ry:n ja Taivaannaula ry:n jäsenille hinta 45€) + 5€ (välinevuokra)
Ilmoittautuminen: www.pirkkala.fi/muinaismarkkinat-oheisohjelma
Tiedustelut: ragnarok@hiidenvaki.fi
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Nuolen kokoaminen ja viimeistely
pe 15.7 klo 11-17 ja la 16.7 klo 11-15
Reipin museo, Museotie 9
Tapahtumatuotanto Ragnarökin ja Muinaismarkki-
noiden yhteistyössä järjestämällä kurssilla käydään 
läpi nuolen rakenne ja toimintaan vaikuttavat 
perusominaisuudet sekä rakennetaan omille mitoille 
ja jouselle sopivat nuolet. Perjantai 15.7 on varattu 
ohjattuun nuolen valmistukseen, lauantaina työs-
kentely on itsenäisempää.
Alaikäraja kurssille on 15v.

Hinta: 50€ (hinta sisältää materiaalit yhteen nuo-
leen, lisänuolet 5€/kpl)
Ilmoittautuminen: www.pirkkala.fi/muinaismarkki-
nat-oheisohjelma
Tiedustelut: ragnarok@hiidenvaki.fi

Muinaisen tietäjän jäljillä - kävelykierros lap-
sille
la 23.7. klo 11–12
la 6.8. klo 11–12
Reipin museo, Museotie 9
Seikkailu lapsille ja perheille Reipin alueen metsässä 
ja Birckalaisten muinaiskylän liepeillä. 
Tule kuulemaan ja kokemaan, mitä metsä kertoo ja 
millaisia olentoja metsän siimeksessä uskottiin mui-
naisina aikoina vaeltavan. Tietäjällä on sinulle tehtä-
vä, jonka voit auttaa ratkaisemaan reitin varrella!

Kierros ei ole esteetön. Kierros on maksuton, eikä 
sille tarvitse ennakkoon ilmoittautua.

Katso koko oheisohjelma pirkkala.fi/muinaismark-
kinat



Pirkkalan Muinaismarkkinat järjestetään luonnon-
kauniissa perinnemaisemissa Pyhäjärven rannalla 
Reipin alueella. Alue tarjoaa monipuoliset palvelut ja 
paljon nähtävää ja koettavaa myös markkinahumun 
ulkopuolella. 

Pirkkalankylän kulttuurireitti 
Pirkkalankylän kauniissa kulttuurimaisemassa 
kulkee omatoimikävelijöille suunnattu kulttuurireitti. 
Reittikohteet 1-8 sijaitsevat tapahtuma-alueella 
Reipinniemessä. 

Reipin luonnonsuojelualue
Reipin katajaketo ja siihen liittyvät niityt ja pienet 
metsiköt muodostavat arvokkaan perinneympäris-
tön, joka on suurelta osin syntynyt pitkään jatku-
neen niiton ja laidunnuksen seurauksena.  

Reipin museo
Reipin kotiseutumuseossa voi tehdä pienen aika-
matkan pirkkalalaiseen paikallishistoriaan.  

Reipin uimaranta
Aurinkoisena päivänä markkinayleisö voi pulahtaa 
Pyhäjärven aaltoihin Pirkkalan kunnan yleisellä 
uimarannalla. Alueella on myös leikkipuisto pikkuvä-
elle. 

Reipin sauna
Reipin yleinen sauna ei ole avoinna tapahtumavii-
konloppuna. 

Tursiannotkon muinaisjäännösalue
Anian rantatien varrella sijaitsevasta Tursiannotkosta 
on löytynyt hyvin säilyneitä asuinpaikkajäännök-
siä myöhäisrautakaudelta. Alueelta löytyy myös 
Hiidenmäki, jossa sijaitsee perimätiedon mukaan 
uhripaikkanakin käytetty luonnonmuovaama kal-
lionkolo, Neulakaivo.  Muinaismarkkinoilla alueeseen 
voi tutustua Nokian ja Pirkkalan matkailuoppaiden 
ja Taivaannaula ry:n opastuksella. 

MUUTA REIPIN ALUEELLA
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

PIRKKALAN MUINAISMARKKINAT 9.-10.7.

Reipin Museo, Museotie 9, Pirkkala
Suupantori, Pirkkala

Tapahtuma on avoinna la klo 10-17 ja su klo 10-16
Tapahtuma on ilmainen ja ikärajaton

Lisätiedot
pirkkala.fi/muinaismarkkinat

muinaismarkkinat@pirkkala.fi
          @PirkkalanMuinaismarkkinat


