
 

 

Galleria 2:ssa avautuu kuvataiteilija Miiro Vallen näyttely 

Avaruus loppuu ässään –näyttely sisältää kollaaseja ja maalauksia, joiden 

tarina muodostuu vasta katsojan oman tulkinnan kautta. Työt syntyvät yleen-

sä intuitiivisella kollaasitekniikalla, eri hetkinä luotujen palasten yhteentör-

mäyksestä. Taiteilijan tavoitteena on antaa teoksen syntyä itsestään niin, että 

lopputulos on taiteilijalle itselleenkin yllätys. Näyttely on avoinna 11.8.-

5.9.2022. Galleriaan on vapaa pääsy. Lisätiedot > Pirkkala.fi  

Reipin museon kesäkauden päättäjäisiä vietetään tulevan viikonloppuna 

Ohjelmassa on mm. Pirkkalan Lastenliiton järjestämät leikkimieliset keppari-

kisat, Duo Maraben musiikkia, Muinaisen tietäjän jäljillä -seikkailu lähimetsäs-

sä ja satutuokio. Perinteisistä kädentaidoista kiinnostuneet voivat tulla seuraa-

maan työnäytöksenä rakennettavaa riukuaitaa. Myös LC Pirkkala Pirkatta-

rien kahvila on avoinna. Lämpimästi tervetuloa! Museo on avoinna klo 10-17. 

Tutustu ohjelmaan ja aikatauluun > Pirkkala.fi/tapahtumat.  

Vastaa Muinaismarkkinoiden kävijäkyselyyn elokuun loppuun mennessä 

Heinäkuussa koettiin Birckalassa aitoa viikinkiajan tunnelmaa, kun Muinais-

markkinat järjestettiin jälleen kolmen vuoden tauon jälkeen. Tapahtuman kä-

vijäkysely on käynnissä elokuun loppuun asti. Kyselyssä voit antaa palautetta 

ohjelmasta ja järjestelyistä sekä esittää toiveita ensi vuoden tapahtuman si-

sällöstä. Vastaa kävijäkyselyyn tästä!  

Pirkkalan Muinaismarkkinat järjestetään taas ensi vuonna 8.-9.7.2023. 

 

 
Nokian ja Pirkkalan 100-vuotista historiaa juhlitaan 3.-4. syyskuuta 

Juhlaviikonlopun ohjelmassa on seminaari, kävelymessu ja juhlakonsertti. Juhlaseminaarin puheenvuoroissa 

luodataan alueen yhteistä menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuuden haasteita. Seminaarin puhujina ovat 

kirjailija Anneli Kanto, vuoden professori 2022 Jari Stenvall, siviilikriisinhallinnan asiantuntija Antti Häikiö 

sekä futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen. Yleisö voi seurata puheenvuoroja 

sekä paikan päällä että verkon välityksellä. Tutustu viikonlopun ohjelmaan ja 

ilmoittaudu mukaan seminaarin tapahtuman verkkosivuilla > Pirkanopisto.fi. 

 

https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-miiro-vallen-nayttely-avaruus-loppuu-assaan-118-592022
http://www.pirkkala.fi/reipin-museon-kesakauden-paattajaiset
https://q.surveypal.com/Kavijakysely-2022_lyhyt/language-selection
https://www.pirkanopisto.fi/ajankohtaista/tapahtumat/nokia-ja-pirkkala-100-vuotta/


Vauvojen leikkipajat alkavat taas 23.8. 

Kertaluontoisessa Vauvojen leikkipajassa vahvistetaan vauvan ja vanhemman 

varhaista vuorovaikutusta sekä helpotetaan vauvaperheen arkisia toimintoja 

leikin ja lorujen avulla. Paja on suunnattu 6 vk - 4 kk ikäisille vauvoille ja heidän 

vanhemmilleen. Paja on osa lapsiperheille suunnattua matalankynnyksen 

maksutonta Kulttuurikurkistus-kulttuurikasvatustoimintaa.  

Lisätietoa leikkipajasta > Pirkkala.fi 

 
PIRKKALA 100 –juhlavuoden ohjelmanostoja 

Meidän Pirkkala tarjoaa tekemistä ja toimintaa koko perheelle 

Pirkkalan tapahtumakesän päättävä Meidän Pirkkala kokoaa yhteen kaiken-

ikäiset kuntalaiset keskiviikkona 31.8. klo 17-20 Vapaa-aikakeskukselle ja sen 

ympäristöön. Tapahtumassa kunta ja kunnassa toimivat yhdistykset, järjestöt 

ja muut toimijat esittelevät omia palveluitaan ja toimintaansa. Tapahtuma on 

ikärajaton ja osallistuminen on ilmaista. Tapahtuman löydät kunnan tapahtu-

makalenterista > Pirkkala.fi > Meidän Pirkkala. Tervetuloa! 

Maisteri Molton tanssipajat lapsiperheille sunnuntaina 21.8. 

Esityksellisessä Molton muuvit -tanssityöpajassa lauletaan, rytmitellään ja 

tanssitaan TV-sarjasta tuttujen laulujen tahtiin Maisteri Molton ja tanssinopet-

taja Niina Mannisen opastuksessa. Työpajan kesto on 30 min. Tanssit ovat mu-

siikkiliikuntaleikkien tyylisiä, ja sopivat kaiken ikäisille. Tanssipajat järjestetään 

sunnuntaina 21.8. Vapaa-aikakeskuksen Monitoimisalissa.  

Lisätietoa tanssipajoista > Pirkkala.fi  

la 13.8. Teematori: urheiluvälineet, Suupantori 

su 14.8. Pirkkala ja Nokia 100-vuotta -bussikierros 

ke 17.8. Naps, klik! Haikua kirjoittamaan 

pe-la 19.–20.8. Pirkkalan karnevaalit, Suupantori 

ti 23.8. Vauvojen leikkipaja, Nuorisotila Nasta 

ti 23.8. Liikuntaneuvontaa ja ilmoittautuminen syksyn liikuntaryhmiin, Suupantori 

ke 24.8. Kirkolta kirkolle polkupyörällä, opastettu polkupyöräkierros 

ke 31.8. Meidän Pirkkala 2022, Vapaa-aikakeskus ja ympäristö 

to 1.9. Hippo-kisat, Keskusurheilukenttä 

la-su 3.–4.9. Nokia ja Pirkkala 100 vuotta -juhlaviikonloppu 

la 3.9. Teematori: rompetori, Suupantori 

la 3.9. Nokian ja Pirkkalan 100-vuotisjuhlaseminaari, Nokian Kerhola 

 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

http://www.pirkkala.fi/vauvojen-leikkipaja
https://www.pirkkala.fi/meidanpirkkala
https://www.pirkkala.fi/maisteri-molton-tanssityopajat-lapsiperheille
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3


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 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 
 

 
Muistathan SKR:N elokuun apurahahaun! 

Pirkkalan kunnan kulttuuripalveluiden toimisto muuttaa 

Kunnan uusi punainen toimitilatalo Tiima on otettu käyttöön tällä viikolla. Ra-

kennus kunnioittaa mennyttä aikaa liittyessään osaksi kunnanmäen satavuo-

tiasta jatkumoa. Se muistuttaa väriltään Suupan ensimmäistä kunnantaloa ja 

nimeltään toiseen kunnantaloon kiinteästi liittynyttä Mauno Kiviojan Pirkka-

lan tiima -veistosta. Myös kulttuuripalveluiden toimisto muuttaa tällä viikolla 

pääkirjastolta Tiimaan. Kulttuurista, taiteesta ja tapahtumista päästään jat-

kossa palaveeraamaan Tiiman 1. kerroksen uusiin kokoustiloihin.  

Tavoitat meidät jatkossakin parhaiten puhelimitse tai sähköpostitse.  

Suomen kulttuurirahaston elokuun haku on käynnissä 10.8.-31.8.2022 klo 16 asti. Elokuussa haettavana on 

liikkuvuus- ja residenssiapurahoja taiteilijoille sekä vuosittain vaihtuvia apurahoja erityiskohteisiin.  

Lisätiedot: Liikkuvuusapuraha > Skr.fi  ja Residenssiapuraha > Skr.fi 

 

Suupantorille nousi esiintymislava 

Alkukesän aikana Suupantorille on noussut oma esiintymislava. Tapahtumia 

ja erilaisia esityksiä lavalla voivat järjestää pirkkalalaiset yhdistykset, järjestöt, 

yritykset ja yksityishenkilöt. Myös spontaanit esitykset ovat sallittuja torialu-

een ja lavan ollessa vapaana. Lava varataan Varaamosta.  

Muistathan ilmoittaa tapahtumasi Pirkkalan kunnan tapahtumakalenteriin, 

jotta saat tapahtumallesi näkyvyyttä!  

Vilja Juvonen-Saukko 
museoassistentti 
040 133 5600 
 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/liikkuvuusapuraha-elokuun-haku
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/residenssiapuraha
https://varaamo.tampere.fi/
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat

