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Pirkkalan opastetut
kierrokset

Ilmoittaudu mukaan retkille
Bussiretkille sisältyy omakustanteinen
kahvitauko ja kävelykierrosten lähtöpaikka on mainittu erikseen kunkin
kävelyretken kohdalla.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset
Pirkkalan kunnan asiointipiste
Koulutie 1
p. 050 435 48 02
asiointipiste@pirkkala.fi.
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Kesän 2018 opastetut kierrokset
Hyppää mukaan bussikierrokselle!

Su 6.5. klo 13–16 Perehdy Pirkkalaan
Kierroksen aikana perehdymme Pirkkalan pitäjän pitkään ja rikkaaseen historiaan, alueen luontoon sekä nykyisen
kunnan syntyyn ja kehitykseen. Käymme
eri asutusalueilla, uusilla kehityskohteilla ja poikkeamme myös Vanhassa Pirkkalassa. Esiin tulevat elinkenoelämän
muutokset maatalousyhteiskunnasta
nykyiseen nopeasti kasvavaan palveluyhteiskuntaan, kulttuuria unohtamatta.
Lähtö- ja paluupaikka: Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9
Sitovat ilmoittautumiset Pirkkalan kunnan asiointipiste,
Koulutie 1, 050 435 48 02, asiointipiste@pirkkala.fi.

Lasten oma kierros!

Su 10.6. klo 14–15 Ransun tassunjäljillä
Tule seikkailemaan Ransun tassunjäljissä. Leikkimielisellä lasten opastetulla
kierroksella vilkaistaan aikaan, joka on
mennyt, mutta silti läsnä Suupalla. Matkalla tutustumme Ransu Karvakuonoon,
Pirkkalan Valteen ja keksimme, mistä
yksisarvinen on tänne tullut. Lopuksi
löydämme Ransun kavereineen kirjaston Ransu-näyttelystä. Kierros on suunnattu lapsille ja lapsiperheille. Osallistua
voi hiukan soveltaen myös lastenvaunujen kanssa. Pue päälle rennot ulkoiluvaatteet, joissa on helppo liikkua.
Lähtöpaikka: Ransupuisto, Koulutie 6

Pirkkala tutuksi kävellen!
Ke 13.6. klo 18–20 Turri tutuksi
Kesän 2018 uutena kävelykierroksena
on Naistenmatkantien pohjoispuolelle
rakennettu Turrin asutusalue mielenkiintoisine taloryhmineen. Tutustumme
myös venesatamaan ja Kivirannan alueeseen.
Lähtö- ja paluupaikka:
Turrintien ja Naistenmatkantien risteys.

Tarkemmat tiedot ilmoittautumispäivistä löydät Kesä-Pirkkalalainen -lehdestä
ja Pirkkalan kunnan kotisivuilta sekä viikottaisesta Pirkkalainen-lehdestä noin
2 viikkoa ennen retkeä.

Hyppää mukaan bussikierrokselle!
Ke 20.6. klo 18–20 Allan Salon taide
Taidekierroksella tutustutaan kuvataidepainotteiseen Pirkkalaan ja perehdytään erityisesti Allan Salon taiteeseen.
Vanhempana kohteena on Vanhan kirkon alue. Pitäjämakasiiniin ja vanhan
pappilan alueeseen tutustutaan historian ja tarinoiden avulla.
Lähtö- ja paluupaikka:
Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9
Sitovat ilmoittautumiset Pirkkalan kunnan asiointipiste,
Koulutie 1, 050 435 48 02, asiointipiste@pirkkala.fi.

Pirkkala tutuksi kävellen!
Su 1.7. klo 13–16 Pirkkalankylän noitapolku
Kuljemme ikiaikaisia polkuja ja teitä
tutustuen muinaisajan uskomuksiin ja
niistä kertoviin paikkoihin. Aloitamme
Hiidenkaivolta, jolla oli tärkeä rooli kylän ensimmäisten asukkaiden elämässä. Kävelemme vanhalta kyläalueelta
ja ohitamme monia historiallisesti merkittäviä paikkoja kuten Tursiannotkon
arkeologisen kaivausalueen, kivikautisia asuinpaikkoja ja Vartiovuoren, jonka
laelta vihollisia pidettiin silmällä. Toivon
talolla pidämme kahvitauon (omakusKuva: Risto Rasilainen
tanteinen, 4 €/hlö ). Tapaamme Paravuoren noidan apulaisineen, jos hän sattuu olemaan hyvällä tuulella. Polkumme
jatkuu salaperäistä kiviaitaa seuraten Kalmonvuorelle ja siltä takaisin lähtökohtaan.
Kävelymatka on n. 2,8 km, osaksi metsäpolkua, maastoon sopivat jalkineet.
Lähtö- ja paluupaikka: Kierikantie 17, parkkipaikka.

La 7.7. klo 19–22 Viikinkiristeily
Pirkkalan Muinaismarkkinoiden alkutahdiksi nautimme Pyhäjärven, erikoismenun ja muinaisten aikojen tarinoiden
sekä kauniiden maisemien yhdistelmästä kolmen tunnin Viikinkiristeilyllä. Nousemme Silver Sky laivaan Laukontorilta.
Menomatkalla katselemme mielenkiintoisia rantanäkymiä Pirkkalan puolella
ja kuulemme mitä näillä rannoilla on tietämämme mukaan tapahtunut historian
kuluessa. Pirkkalankylän seuduilla puhumme kylän muinaista vaiheista ja siitä, mitä kaikkea arkeologiset kaivaukset
ovat paljastaneet, ja mistä syystä Tursiannotko on niin merkityksellinen. Jatkamme kauniita rantoja seuraten aina
Luodon saaren ympäri, ja poikkeamme
paluumatkalla entisen Pohjois-Pirkkalan
nykyisin Nokian puolella. Astu laivaan ja
kuule parhaimmat tarina oppaan johdolla! Risteilylle voi pukeutua teeman
mukaisesti.

Olemme mukana myös Pirkkalan
Muinaismarkkinoilla 14.–15.7.

Lisätiedot ja varaukset: www.hopealinjat.fi/viikinkiristeily
Järj. Hopealinja Oy, Nokian ja Pirkkalan matkailuoppaat ry, Pirkkalan kunta

Pirkkala tutuksi kävellen!
Su 22.7. klo 13–15 Kävelykierros Pereen alueella
Tutustutaan Pirjolan tien alueen historiaan, muun muassa Eerolan ja Eskolan
tiloihin.
Lähtöpaikka: Pereentien ja Pirjolantien
risteyksestä.
Kuva: Antti Jokinen, Pirkkala-seura

Pirkkala tutuksi kävellen!
Ke 25.7. klo 18–19.30 Kuntakeskus eilen ja tänään
Pirkkala ja Nokia erosivat vuonna 1921,
jolloin Pirkkalan täytyi löytää kunnallekeskusta, koska entinen jäi Nokian puolelle. Tule kuulemaan, mitä nykyisessäkuntakeskuksessa on nyt, on ollut aiemmin ja mahdollisesti tulee olemaan tulevaisuudessa. Kävelykierroksen kesto 1,5 h.
Lähtö- ja paluupaikka:
Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9.

Hyppää mukaan bussikierrokselle!
Su 12.8. klo 13–16 Davidista Pajariin
Sodat ja sotien jälkiä Pirkkalassa
Vaikka rauhallisessa Pirkkalassa ei varsinaisesti ole sodittukaan, jokainen sota
on jättänyt jälkensä 1400-luvun Daavidin kapinasta alkaen aina 1900-luvun
sotiin ja kenraalimajuri Pajarin aikaan
asti. Merkkejä löytyy yllättävän paljon
ja yllättävän monenlaisia. Kiertoajelun
aikana perehdymme kymmeneen sotaan tai kapinaan, jotka ovat vaikuttaneet pirkkalalaisten elämään. Käymme
katsomassa, mitä jälkiä niistä on nähtävissä, keskustelemme sotien vaikutuksista ja kuulemme niiden tarinoita. Kahvilla poikkeamme Lennostossa (omakustanteinen).
Lähtö- ja paluupaikka:
Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9.
Sitovat ilmoittautumiset Pirkkalan kunnan asiointipiste,
Koulutie 1, 050 435 48 02, asiointipiste@pirkkala.fi.

Hyppää mukaan bussikierrokselle!
La 18.8. klo 13–15 Taidevierailu
Monipuolinen kivimosaiikkitaiteilija, taitava runoilija, pianisti ja erinomainen
kertoja Ritva Luukkanen on lupautunut
ottamaan vastaan vierailijaryhmän ateljeessaan. Teoksissaan Ritva Luukkanen
herättää eloon suomalaisen luonnonkiven ja antaa sille monivivahteisen hengen. Hänen ainutlaatuinen taiteensa on
saavuttanut myös laajaa kansainvälistä
huomiota. Aloitamme kierroksen Taidenavetalta.
Lähtö- ja paluupaikka:
Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9
Sitovat ilmoittautumiset Pirkkalan kunnan asiointipiste,
Koulutie 1, 050 435 48 02, asiointipiste@pirkkala.fi.

Ritva Luukkanen, Kosketus, 1999

Hyppää mukaan bussikierrokselle!
26.8. klo 13–16 Meidän Pirkkala, yleistietoa Pirkkalasta
Paikallisilla tarinoilla maustettu monipuolinen tietopaketti Pirkkalasta ja pirkkalalaisista kivikaudelta nykypäivään.
Kierroksella kerrotaan kattavasti paikkakunnan eri elämänmuodoista, työstä ja
elinkeinoista. Bussikierroksella tutustutaan mielenkiintoisten paikkojen, maisemien ja nähtävyyksien kautta Pirkkalan
kulttuuriin, arkkitehtuuriin sekä kuvataiteilijoihin luontoa unohtamatta.
Lähtö- ja paluupaikka:
Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9
Sitovat ilmoittautumiset Pirkkalan
kunnan asiointipiste, Koulutie 1,
050 435 48 02, asiointipiste@pirkkala.fi.

Pirkkala-oppaat
Oppaiden yhdyshenkilö
Pirkko Veiranto
FM
040 742 5852 tai 033 681 579
pirkko.veiranto@kolumbus.fi
suomi

Oppaan voi tilata myös
yksityisesti. Tällöin tilaaja
vastaa kuljetuksesta.
Retkiä on mahdollista räätälöidä tilaajan toiveiden
mukaan. Tilaukset hoitaa
oppaiden yhdyshenkilö
Pirkko Veiranto.

Oppaat
Pirjo Kivelä
kultaseppä, opettaja
041 440 8560
pii.kivela@gmail.com
suomi
Anitta Lampinen
TTM
050 574 5740
anitta.lampinen@elisanet.fi
suomi, englanti, saksa, ruotsi
Helena Lindqvist
FM
050 541 1761
helena.m.lindqvist@gmail.com
suomi, ruotsi, englanti, ranska
Petri Mikkonen
historian opiskelija
044 353 5384 tai 03 368 0714
peeb1111@gmail.com
suomi, englanti
Laurenzia Mäntysalo
040 730 7483
Laurenzia@iki.fi
suomi

Katso viimeisimmät tiedot
kotisivuiltamme
www.pirkkala.fi/matkailu.

