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PIRKKALAINEN

12.8. 2009

AJAN HERMOLLA
Ajatelma

Kun mikään ei ole varmaa, kaikki
on mahdollista!
Aku Ankka

Nimipäivät

Ke 12.8. Klaara, to 13.8. Jesse, pe
14.8. Onerva, Kanerva, la 15.8.
Marjatta, Marja, Jaana, Marjo,
Marita, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marjukka, Marianna, su 16.8. Aulis, ma 17.8.
Verneri, ti 18.8. Leevi.

Jopas sattui

Juuso, kohta 6, oli äitinsä ja pikkuveikan kanssa kahvilassa. Juuso sai komean berliininmunkin ja
söi tietysti ensin vaaleanpunaisen
kuorrutteen. Sitten hän loihe lausumaan reippaalla äänellä: ”Kato
äiti, mää söin ensin tästä ton perliinin!”
Pirjo-mummu

Muut lehdet

”Tuhansilla uusilla koulurepun
kantajilla liikennetaidot ovat vasta kehittymässä. Lapselle annettava tuki ja ohjaus ovat tärkeitä
näiden taitojen ja valmiuksien
omaksumiseksi. Pienten lasten
näkökenttä on kapeampi kuin aikuisilla ja lisäksi he katsovat kaikkea hyvin alhaalta. Tämän vuoksi
lapset eivät näe eivätkä näy helposti autojen ja pensasaitojen takaa. Lisäksi pienet lapset eivät
hahmota kovin hyvin äänen perusteella, mistä suunnasta ja millä
nopeudella auto lähestyy.”
Nokian Uutiset 10.8.

Niksi-Pirkkalainen

Koiraihminen saa painiskella alati
karvaongelman parissa. Pintojen
imurointi tuo vain hetken helpotuksen, kohta rekun irtokarvaa on
taas joka puolella. Tovia pidemmäksi saat karvaongelmaan helpotusta, kun aina pintojen imuroinnin yhteydessä imuroit myös
koiran. Käytä minimi-imua, ettei
koira säikähdä. Pienen totuttelun
jälkeen karvaturrisi jo arvostaa
viilentävää imurointia.
D.S.

Päivystykset

Hammashoito, kiireellistä ensiapua arkipäivisin terveyskeskuksen hammashoitolassa, puh.
3136 2544, soitto miel. klo 89. Viikonloppuisin ja arkipyhinä
päivystys Ensiapu Acutassa Taysissa. Ajanvaraus klo 8-12, puh.
03-5657 0115.
Pirkkalan apteekki, (Suupantori 4) avoinna ma-pe 9-20, la 1016, su 11-15. Tampereella avoinna joka päivä Yliopiston Apteekki
(Hämeenkatu 16) 7-24, Keskustorin apteekki (Keskustori 1) 722.
Päivystävä eläinlääkäri, puh.
0600-304010 (lemmikkieläimet), puh. 0600-304020 (tuotantoeläimet). Arkisin puh. 020133 4455 (lemmikkieläimet) ja
puh. 050-523 6379 (tuotanto-

eläimet).
Sairaanhoito, kiireellistä apua
tarvitsevat Pirkkalan terveyskeskus ma-pe 8-22, la 10-18, su 1020, puh. 3136 2519. Yöpäivystys
Ensiapu Acutassa Taysissa ma-pe
22-8, la 18-10, su 20-8, puh. 03311 66411.
Vikailmoitukset, sähkö, lämpö,
maakaasu Loukonlahteen saakka Tampereen Sähkölaitos, puh.
0800 90171, muualla Pirkkalassa Vattenfall sähkö, puh. 0206
90911, kaukolämpö ja maakaasu, puh. 020 586 2115.
Vesiongelmissa Tampereen
Vesi, puh. 0800 90172.

Palvelut

Elokolo, Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkun kokoontumispaikka kuntalaisille (Suupankuja 8-10, kerhohuone, puh. 368
1295), avoinna ma-to 9-15, pe
9-14.
Kelan Pirkkalan toimisto (Suupantie 2, puh. 020 635 8470),
avoinna ma-pe 9-16, sulj. lounastauon ajan klo 12-13.
Kirjastot, Pirkkalan pääkirjasto
avoinna ma-pe 11-19, Nuolialan
kirjasto ma-to 13-19, pe 10-15,
Kirkonkylän lainausasema ti ja to
10-15, Toivion lainausasema ma
ja pe 10-15, ke 13-18, Härmälän kirjasto ma, ti, to 13-19, ke,
pe 11-15.
Pirkkalan ikäpiste, tietoa ja neuvontaa ikäihmisille vanhainkotipalvelukeskus Pirkankoivussa
(Lehtimäentie 2 C, puh. 3134
2521), avoinna ma, ti, ke 9.3011, 12-14.
Rasihovi, toimintaa mielenterveyskuntoutujille (Rasitie 10,
puh. 040-5485947), avoinna arkisin 8-18, la 12-16.
Työpala, Pirkkalan työttömien
toimintapiste (Teollisuustie 29,
puh. 368 4885), avoinna ma-pe
7.30-14.
Työterveyspalvelu Viisari, Pirkkalan toimipiste (Suupantie 10),
ajanvaraus ma-to klo 8-15.30, pe
klo 8-15, puh. 0108 359100.
Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkkalan palvelupiste
kunnantalolla (Suupantie 11) tito klo 9-12 ja klo 13-15 puh. 010
60 40045.

-20.8. avoinna ma-to 15-19, lasu 12-16.
Pirkkalan taideyhdistys ry.:
Taysin naistentautien poliklinikalla Aino Hartikaisen maalauksia -30.9., Pirkkalan liikuntatalolla Juhani Vuorisen maalauksia
-31.8., Pirkkalan Terveyskeskuksessa Soile Iivosen maalauksia 31.8., Pirkankoivu taidekäytävällä Sirkka Juvakan ja Terttu Salokanteleen maalauksia -31.8.

Q

Viikkokalenteri
PJK-ÅIFK. Kakkos-divisioonana jalkapalloa ke
12.8. klo 18.30 Pirkkalan
keskuskentällä. Q PJK/2TP-T. Nelosen jalkapalloa
la 15.8. klo 14.30 Pirkkalan keskuskentällä.
Q Kirpputori Suupantorilla
la klo 9-14. Ei tori- tai pöytämaksua.
Q Hehkuva Hatanpää opastettu kävelykierros
vehreässä arboretumissa ja
sen ruusutarhassa su -30.8.
Lähtö klo 13 Kesäkahvila
Arboretumin luota.
Q Perinteiset wanhan ajan
lavatanssit Haikan lavalla
kesäsunnuntaisin -23.8.
klo 17-22.
Q Reipin museokauden
päätös ke 19.8. klo 18. Pelitanko-yhtye, laulaja Martin Alvarado, Riesa Pelle,
Tuomo Tappuran työnäytös, hevosajelut, kahvi- ja
pullatarjoilu. Järj. Pirkkalan kunta.
Q

Pilke silmäkulmassa
Q Pirkkalalaiset taiteilijat Tea Salminen ja Jaana Ristimäki-Anttila ovat vieneet taidettaan näytille
Pispalaan Vastavirta klubille.
- ”Rapsutatko mun selkää”
on näyttely, jossa on pyritty värien käytöllä luomaan tunnetiloja,
naiset kertovat.
- Vastavirta-klubi on ympäristönä vaativa ja perinteestä poikkeava. Se keskittyy pääasiallisesti
vaihtoehtomusiikkiin ja taide tuo
ympäristöön oman mausteensa.
Olemme pyrkineet ottamaan
töissämme huomioon klubin asiakaskunnan.
Pirkkalan Taidekoulussa tutustuneet naiset kertovat olevansa kokeilevia kuvantekijöitä.
He valmistuivat nelivuotisesta

aikuisille tarkoitetusta koulusta
keväällä ja etsiskelevät nyt uusia
koulutuksia tutustuakseen erilaisiin taidemuotoihin.
- Minulla on sisäinen pakko
tehdä taidetta. Olen ajoittain lyhytjännitteinen ja kokeilunhaluinen. Maalaamisen lisäksi kokeilen uusia materiaaleja ja menetelmiä. Esimerkiksi aaltopeltiä, lasia
ja akryylilevyä, Jaana kertoo.
Kokeilut ovat myös Tean mieleen.
- Pyrin yhdistämään uutta
ja vanhaa. Olen monissa töissäni käyttänyt maalauksen lisänä
vanhoja perintökäsitöitä ja valokuvia. Ne tuntuvat olevan monille mieluisia.
Taiteen tekeminen ei ole Teal-

le ja Jaanalle totista eikä ryppyotsaista puuhaa.
- Teemme sitä omaehtoisesti,
omia mielikuvia toteuttaen. Sydäntä lämmittää, jos joku muukin tykkää niitä katsella, Tea ja
Jaana tuumivat.

Q Rapsutatko mun selkää?
Jaana Ristimäki-Anttilan ja
Tea Salmisen taidenäyttely
Vastavirta-klubilla (Pispalanvaltatie 39, Tampere) 20.9. saakka.
Avoinna ti-su 19-02, ma sulj.

Reipin kesä
päättyy

Näyttelyt:

Kristiina Korven maalauksia ja
koruja 70 vuoden ajalta Pirkkalan Pitäjänmakasiinilla (Korteniityntie 1) 8.-29.8. avoinna joka
päivä 14-18.
Q Liisa Ilon kotimuseo Mummolan maailma avoinna sunnuntaisin 16., 23. ja 30.8. klo 12-17,
sopimuksen mukaan myös muutoin p. 3697204. Myös kahvia ja
kirppis.
Q Reipin museo (Museotie)
avoinna ti-to klo 10-15, su 1216.
Q Kädentaidon polulla. Pirkkalan kädentaitajien 10-vuotisjuhlanäyttely kunnantalon alasalissa

Jaana Ristimäki-Anttilan ja Tea Salmisen taidetta on nähtävillä Pispalassa.

Q

Taiteilija Juhani Vuoriselle värit
ovat tärkeitä. Inspiraatio töihin
tulee Teiskon luonnosta. Miehen
puu- ja kukkatauluja on nähtävillä liikuntatalolla elokuun loppuun
asti.

Q Reipin kesäkauden päätösjuhlaa vietetään ensi keskiviikkona.
Tapahtumassa on tarjolla musiikkia Pelitanko-yhtyeen ja Martin
Alvaradon esittämänä.
Iki-ihana Riesa Pelle naurattaa
lapsia ja Inkisen Antti tarjoilee
halukkaille hevoskyytejä. Vanhan
ajan työnäytöksillä vieraita viihdyttää Tuomo Tappura. Kunta
sponsoroi juhlijoille pullakahvit.
Q Reipin museokauden päätös
ke 19.8. klo 18 alkaen.

Paikallisuutisia

Pirkkala-opistoon
ilmoittautuminen
alkaa tiistaina
Q Ilmoittautuminen Pirkkalaopiston kurseille alkaa tiistaina
18.8. kello 11.30.
Viime viikolla pirkkalalaisiin
postilaatikoihin kolisi Pirkkalaopiston uudet opinto-oppaat.
Samoista kansista löytyy myös
muiden Pirkan opistojen eli Nokian työväenopiston ja Lempäälä-opiston opetustarjonta.
Opinto-oppaan tiedoista poiketen Pirkkala-opiston normaalien kielikurssien opintomaksut
ovat syyslukukaudella 36 euroa,
ei 48.
Q Ilmoittatuminen nettiosoitteessa https://hellewi.fi/pirkkala. Ohjeet ilmoittautumiseen
löytyvät Pirkan opistot-oppaan
sivulta 1.

Mato-ongintakisa sai liikkeelle ison joukon sankilalaisia.

Aarnista matoonginnan kunkku
Q Aarni Ojala on Sankilan kyläyhdistyksen mato-ongintakuningas. 877 gramman verran kaloja narrannut Aarni kilpaili viime sunnuntaina käydyssä kisassa
alle 10-vuotiaiden sarjassa.
Aarni peittosi saaliillaan samalla myös mies- ja naiskilpailijat.
Lämpimässä vedessä ja ja kuumassa, melkein seisovassa ilmassa
ahven nappasi harvaan onkeen.
Särkiä tuli sitäkin enemmän.
Kertookohan kalalajien määrä
siitä, missä kunnossa Pyhäjärven
vesi Pirkkalassakin on? On nimittäin todettu, että jos onkireissulla tulee enemmän särkiä kuin
muita kaloja, vesistö on huonossa
kunnossa.
Aurinkoinen sää suosi kalakilpailuun osallistujia ja muitakin
tapahtumaan tulijoita oli mukavasti. Kaunis Rajasalmen sillan
puisto polkuineen kiinnosti monia kuntalaisia ja etenkin sanki-

lalaisia.
Kylän vanhin Reino Naarminen osallistui myös tapahtumaan. Reino täyttää marraskuun
10. päivänä 98 vuotta.
Kalakilpailuun osallistui ennätysmäärä lapsia: 10 henkeä.
Muita kilpailuja olivat tikanheitto ja renkaanheitto. Tikanheiton voiton vei Heikki Leuku
ja renkaanheiton Erkki Hahmo.
Raili Naskali
Kalakilpailun tulokset:
Lapset: 1. Aarni Oja 877 g, 2. Essi Pitkänen 187 g, 3. Sami Paavilainen 180
g, 4. Topias Riuttamäki 152,5. Elmeri
Lahdensivu 104 g,6. Iiro Pitkänen 50
g, 7. Leevi Naskali 46 g, 8. Niko Pitkänen 11 g.
Naiset: 1. Seija Reiman 469 g, 2. AnnaMaija Pohja 427 g, 3. Marjo Welling
291 g.
Miehet: 1. Lauri Dalstedt 334 g, 2.
Matti kotakorpi 190 g, 3. Matti Savilahti 162 g, 4. Jari Paavilainen 71 g.

