4.7.2017

Kesän ja syksyn 2017 tapahtumia

•

Pirkkalan muinaismarkkinat ovat tänä vuonna kaksipäiväiset, la 15.7, klo 11- 17 ja su 16.7
klo 11- 15. Tervetuloa osastollemme tutustumaan 1000- luvun riimuihin ja viikinkien
viisauksiin.

•

Tampereen yhdistys kutsuu kesäretkelle Hämeenkyröön kansallismaisemaan, hintaan 40€,
risteily laivalla Siuroon sunnuntaina 13.8. Lähtö Tampereelta linja-autolla, keskustori klo
9.30 – paluu noin 19. Ilmoittautumiset 30.7 mennessä anna-maija.saari@elisanet.fi tai
puh. 045 670 3848.

•

Pohjoismainen lauluilta, Tampereen yhdistys kutsuu: maanantaina 14.8 klo 18 Ravintola
Telakan terassille Tampereella, Tullinkamarinaukio 3 (sateen sattuessa sisällä) laulattajana
Mikko Alatalo ja Jammi Humalamäki

•

Meidän Pirkkala- tapahtuma on tänä vuonna torstaina 24.8 klo 17- 20 vapaaaikakeskusessa. Tervetuloa tutustumaan osastoomme liikuntasalissa ja toimintaamme.
Yläasteen bändi ja lukiolaiset esiintyvät pohjoismaalaisittain ohjelmalavalla.

•

Pirkkalan paikallisyhdistysten juhlavuoden yhteishanke huipentuu Pirkkalalaisia ihmisiä
100 vuoden ajalta -juhlakulkueeseen perjantaina 25.8. Kulkueen reitti kulkee Koulutietä
pitkin ja päättyy Suomi 100 -tapahtumakylän esiintymisalueelle. Perillä tapahtumakylässä
Pirkkalan Eläkkeensaajat esittävät yhteislauluja 100 vuoden ajalta ja Pirkkalan Martat
keittävät uutispuuroa.

•

Syyskesäretkemme Kangaslaan 9.9.2017. Lähtö kunnantalon parkkipaikalta klo 9.30.
Kohteina ovat Galleria Villa Armas, lounas ( a 13-15€) ja myös museokierros Mobiliassa,
opastettu käynti Lepokodissa ( sis. kahvitauko) ja myös käymme Liuksialan kappelissa
(opastettu). Museokierroksen hinta 30€ jäseneltä ja 40€ ei jäsen, lounas on
omakustanteinen.
Ilmoittautumiset: 1.9 mennessä maisa.asell@gmail.com tai puh. 040 7286141.

•

Pohjoismainen kirjastoviikko järjestetään 13 - 19.11.2017. Vuoden teemaksi on valittu
Pohjolan saaret. Seuratkaa Pirkkalaisen ilmoittelua Pirkkalan ohjelmasta. Maanantaina klo
10 lasten satutunnilla aiheena Aarresaari-kirja. Yhdistyksemme tarjoaa poikkeavasti
keskiviikkona 15.11 kahvit pääkirjastossa. Kirjailijavieraana Kjell Westö klo 19. Tervetuloa.

•

Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous on torstaina 9.11.2017 klo 17.30 Nuolialan
kirjaston alakerrassa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tämänvuotiset nuoret Hillerödkävijät kertovat matkastaan. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

•

Yhdistyksemme osallistuu myös keskiviikkona 13.12 Lucia- päivän avaukseen (Luciakulkue), Pirkkalan kirkolla

•

Pirkkalan Seurakunta suunnittelee 13.12 illaksi ohjelmaa Pirkkalan vanhalla kirkolla,
seuratkaa ilmoittelua.

Muistakaa myös käydä liiton uusituilla sivuilla (www.pohjola-norden.fi) ja yhdistyksemme
omilla kotisivuilla, http://pirkkala.pohjola-norden.fi/start/ jotka löytyvät helposti myös Pirkkalan
kunnan linkeistä ja meidät löytää nykyään myös Facebookista.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN TILAISUUKSIIN!

Hallitus

