
 

 

Mun Pirkkala –valokuvahaasteessa kuvataan lempipaikkoja Pirkkalassa 

Osallistu valokuvahaasteeseen ottamalla kuva lempipaikastasi Pirkkalassa 

ja julkaise kuva Instagramissa hästägillä #munpirkkala heinäkuun aikana. 

Osallistuneiden kesken arvotaan palkinto elokuun aikana.   

Tutustu haasteeseen > Pirkkala.fi > Mun Pirkkala -valokuvahaaste 

 

Pirkkalan Muinaismarkkinat järjestetään tulevana viikonloppuna  

Viikinkiajan tunnelmiin pääsee muinaismaisemissa Reipinniemen tapahtuma-

alueella sekä Pirkkalan keskustassa Suupantorin Muinaistorilla. Ohjelmassa 

on mm. taikuutta, musiikkia ja taistelunäytöksiä. 

Lue koko uutinen > Pirkkala.fi > Uutiset 

Galleria 2:ssa avautuu kuvataiteilija Laura Hynnisen näyttely 

Unia vai kaikuja II –näyttelyssä on esillä yöllisten maisemien tutkielmia ja 

vaellusta sisäisessä metsässä. Teokset käsittelevät unia, unettomuutta, ah-

distusta, inspiraatiota. Maalaukset on toteutettu öljyvärillä ja sekatekniikalla. 

Lisäksi monissa teoksissa on käytetty Nuutajärven lasitaiteilijoiden jätelaval-

ta kerättyä lasimurskaa. Näyttely on avoinna 7.7.-8.8.2022 ma-pe klo 10-19. 

Galleriaan on vapaa pääsy. Lisätiedot > Pirkkala.fi  

 

Reippiin matkaavien kannattaa saapua pyörällä tai ilmaisen tapahtumabussin kyydillä, joka kulkee etä-

pysäköintipaikkana toimivan jäähallin parkkipaikan, Suupantorin ja Reipin välillä noin 20 minuutin välein 

la klo 9.30–17.15 ja su klo 9.30–16.15. Huomioithan, ettei Reipin tapahtuma-alue ole esteetön. Reipin alu-

eelle ei voi tuoda koiria tai muita eläimiä. 

 
Muinaismarkkinat 9.-10.7.2022 Pirkkalassa      

Avoinna laklo 10–17 ja suklo 10–16 

Tapahtuma on ilmainen ja ikärajaton. 

Lisätiedot ja ohjelma > Pirkkala.fi/muinaismarkkinat 

Muinaismarkkinat-uutisen kuva: Saana Säilynoja, Vapriikin valokuva-arkisto 

https://www.pirkkala.fi/mun-pirkkala-valokuvahaaste
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-muinaismarkkinat-jarjestetaan-tulevana-viikonloppuna
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-ja-muusikko-laura-hynnisen-nayttely-unia-vai-kaikuja-ii-77-882022
https://www.pirkkala.fi/muinaismarkkinat


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 
 

Keskusurheilukentän kontti sai uuden ilmeen nuorten graffitipajassa 

Nuorille (4.lk - alle 18-v) suunnattu graffitipaja järjestettiin kesä– ja heinäkuun vaih-

teessa. Päivien aikana suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Keskusurheilukentän tu-

lostaulun alla olevan kontin maalaus. Pirkkalan kunta toteutti pajan yhteistyössä 

Sirkusrakkauspumpumin kanssa osana Operaatio Pirkanmaa -hanketta. 

 

Alfred Kordelinin säätiön päähaku on käynnissä 1.-15.8.2022 

Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita 

ja kansanvalistusta. Kulttuurin apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt 

tiettyä tarkoitusta varten eri taiteenaloille. Apurahatyön lopputuloksena syntyy esi-

merkiksi tapahtuma, teos tai näyttely. Säätiö järjestää etänä kolme apurahainfoa 

heti elokuun alussa. Lisätiedot ja hakuohjeet > kordelin.fi  

1.-31.7. Vähäjärven jalokivia –virtuaaligalleria Vähäjärven ympäristössä 

7. ja 8.7.  Muinaismarkkinoiden valmistelutalkoot Reipin museolla 

8.7.  Perinne– ja vaistojousiammunnan peruskurssi 

15.7.   Nuolen kokoaminen ja viimeistely –kurssi Reipin museolla 

16.7. ja 30.7. ToriPirskeet Suupantorilla 

17.7. ja 24.7. Museokoti Mummolan avoimet ovet 

23.7. ja 6.8. Muinaisen tietäjän jäljillä –kierros lapsille ja lapsiperheille Reipinniemessä 

2.8.   Nojatuoliopastus: 1940–1950 –luvut, Sota-aika ja jälleenrakennus 

3.8.   Pirkkalan hölkkä 

4.8.  Naps, klik! Haikua kirjoittamaan 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

Suomen kulttuurirahaston seuraava haku aukeaa elokuussa 

Seuraava taiteen aloille suunnattu hakuaika on elokuussa 10.-31.8., jolloin ovat ha-

ettavina taiteilijoiden liikkuvuus- ja residenssiapurahat sekä Maailma näyttämölle -

apuraha. Kannattaa myös huomioida, että Lokakuun haku on aiempaa lyhyempi, 

sillä hakuaika alkaa vasta 10.10. Lisätiedot ja hakuohjeet > skr.fi > Elokuun haku 

PIRKKALA 100 –juhlavuoden ohjelmanostoja 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/
https://kordelin.fi/apurahainfot-elokuussa-2022
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku

