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Lakkiherkkuja
tiedossa

Presidentti Tarja Halonen kyseli Helsingin taideyhdistyksen vuosinäyttelyssä Jaana Ristimäki-Anttilalta tämän teosten tekniikasta, materiaaleista
ja väreistä.
Kuva: Martti Kainulainen

Q Pirkkala-Opiston järjestämä ja
Eila Smolanderin vetämä sienikurssi keräsi runsaasti osanottajia
viime lauantaina.
Teoriaosuuden jälkeen kurssilaiset lähtivät sienestämään Vähäjärven maastoon. Saalis ennakoi hyvää sienisyksyä, jos vain
saadaan hiukan lisää vettä.
Jo nyt metsästä löytyi herkkuja. Eräs sienestäjä koki yllätyksen
isoa herkkutattia poimiessaan:
sen alta löytyi rupikonna. Onneksi poimijalla ei ollut sieniveistä kädessään.
Sunnuntaina Pirkkala-opiston tiloissa pidettiin sieninäyttely, jossa oli näytteillä peräti 125
sienilajia. Mukana oli jopa harvinainen aprikoosihapero Pirkkalasta.
Sienestäjiä opastivat Eila Smolander ja Reijo Linkoaho.

Presidentti kiinnostui
Jaanan taiteesta
Q Maija-Riitta Näreikkö

Pirkkalalainen Jaana RistimäkiAnttila koki mieluisan yllätyksen
Helsingin taideyhdistyksen vuosinäyttelyn avajaisissa Sanomatalon Mediatorilla 18.8.
Näyttelyä katsomaan tullut
presidentti Tarja Halonen kiinnostui siellä esillä olevista Ristimäki-Anttilan teoksista ja pysähtyi keskustelemaan niistä taiteiliJaana Ristimäki-Anttilalla on Sano- jan kanssa.
- Presidentti kyseli käyttämismatalon Mediatorilla esillä kolme
täni väreistä, materiaaleista ja
teosta. Kuva: Martti Kainulainen

tekniikasta. Vaihdoimme muutaman sanan muutenkin taiteesta, iloisesti yllättynyt RistimäkiAnttila kertoo.
Näyttelyssa on esillä kolme
pirkkalalaistaiteilijan teosta, jotka
hän on tehnyt seinänpäällysteestä, plexistä ja karkaistusta lasista
tehdystä murskasta.
- Kuulun Pirkkalan taideyhdistyksen lisäksi myös Helsingin
taideyhdistykseen. On mukava
päästä esittelemään töitään laajemmallekin joukolle, sanoo Ristimäki-Anttila.

Q Jaana Ristimäki-Anttilan taidetta Helsingin taideyhdistyksen vuosinäyttelyssä Sanomatalon Mediatorilla 30.8. saakka,
Ollilan tilalla Pirkkalassa 29.8.
ja Vastavirta-klubilla Pispalassa
19.9. asti.

Pirkkalaiselle ollaan velkaa
Pirkkala-Seura viettää 50-vuotisjuhlaa ensi lauantaina
Maija-Riitta Näreikkö

Mistä Pirkkalan nimi on saanut
alkunsa?
Vinkkinä kerrottakoon, että
se pohjautuu kauppaa merkitsevään ruotsin Birk-sanaan, joka
Suomessa vääntyi pirkka-muotoon.
Pirkat, pykäläpuut taas olivat
ennen muinoin muistiinpanovälineitä, kuitteja ja velkakirjoja, ja
niiden haltijoita sanottiin pirkkalaisiksi. Pirkkalaiselle oltiin
siis velkaa.
Tarkempaa tietoa entisaikojen
pirkoista ja pirkkalaisista saa ensi
lauantaina vietettävässä PirkkalaSeuran 50-vuotisjuhlassa. Seuran
puheenjohtaja Olli Hämäläinen
valottaa silloin tervehdyspuheessaan pirkka-sanan alkuperää ja
käyttöä.
Kun Pirkkala-Seuraa ryhdyttiin perustamaan, Suomessa oli
herätty arvostamaan ja vaalimaan
lähiseutujen kulttuuriympäristöjä ja kotiseutuhistoriaa.

Pirkkalainen-lehti
kotiseututyötä
Kotiseututyöstä tuli PirkkalaSeuran keskeistä toimintaa. Se
alkoi museotoimintana heti perustamisvuoden jälkeen, kun seura sai vuonna 1960 käyttöönsä
kunnan omistaman Kyöstin vilja-aitan. Siihen varastoitiin kerättäviä esineitä.
Pirkkala-Seuralle lahjoitettiin
useampiakin vanhoja rakennuksia. 70-luvulla se sai kunnalta luvan siirtää niitä Reippiin, jonka
virkistysalueesta oli lohkaistu osa
museoalueeksi.
Museotoiminnan lisäksi Pirkkala-Seuran kotiseututyössä kes-

keistä on ollut julkaisutoiminta.
Seuran lippulaiva on lähes 50vuotias Pirkkalainen-lehti, joka
on jaettu ensimmäisestä numerosta alkaen jokaiseen talouteen
Pirkkalassa, nykyisin myös eteläisellä Tampereella.
– Ajatuksena on ollut ja on
edelleen, että kaikki pirkkalalaiset saavat tietoa Pirkkalan asioista, kertoo Olli Hämäläinen.
– Lukijatutkimuksen mukaan
Pirkkalainen koetaan erittäin tärkeäksi tiedotusvälineeksi, jonka
sisältö vastaa lukijoiden toiveita.
– Jatkossa pyrimme edelleen
kehittämään lehteä Pirkkalan
omana tiedotusvälineenä.
Pirkkala-Seura jakaa vuosittain stipendejä pirkkalalaisille
koululaisille ja järjestää edelleen
joka kesä suositun kesäretken
jonnekin päin Etelä-Suomea.

Tänä vuonna
juhlitaan
Pirkkala-Seura aloitti 50 toimintavuotensa juhlinnan kesäkuussa
Alasaliin pystytetyllä valokuvanäyttelyllä.
Ensi lauantaina valtuustosalissa pidettävässä 50-vuotisjuhlassa
juhlapuheen pitää Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja
Lassi Saressalo.
Juhlinta jatkuu syksyllä Pirkkalan historiaa käsittelevällä luentosarjalla, jonka seura järjestää
yhdessä Pirkkala-Opiston kanssa.
QPirkkala-Seura ry:n 50-vuotisjuhla Pirkkalan kunnantalon
valtuustosalissa la 29.8. klo 14.
Tervehdysten vastaanotto klo
13-13.30. Ks. ohjelma s. 3.

Pirkkala-Seuraa luotsasi pitkään Väinö Lehtinen (vas.). Olli Hämäläinen
on seuran nykyinen puheenjohtaja.

Fakta
Pirkkala-Seura ry.
Q Perustettu 8.5.1959.
Q Tehtävä: edistää henkistä ja
aineellista kehitystä Pirkkalan kunnan alueella, suojelee ja
vaalii historiallisia muistoja ja
luonnonkauneutta, lisää tietoisuutta kotikunnan kulttuuriperinteiden arvosta ja herättää
kotiseuturakkautta.
Q Kotiseututyössä ollut tärkeää
museotoiminta, Reipin museoalueen alullepanija.
Q Nykypäivän näkyvintä kotiseututyötä on 50 vuotta vuonna 2011 täyttävän Pirkkalainen-lehden julkaiseminen.
Q Muuta julkaisutoimintaa:
Pitäjäänkertomuksia I, näköispainos Wilhelm Carlssonin v. 1869 painetusta kirjas-
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Helsingin taideyhdistyksen
vuosinäyttelyn lisäksi RistimäkiAnttilan taidetta on parhaillaan
esillä Pirkkalassa Ollilan tilalla ja
Pispalassa Vastavirta-klubilla. Jälkimmäiset ovat yhteisnäyttelyitä
Tea Salmisen kanssa.

ta (1973); Eeva-Liisa Rautela:
Pirkkalankylän vaiheita (1978);
Väinö Lehtinen: Kehittyvämuuttuva Pirkkala -kuvateos (1980); Pitäjäänkertomuksia Pirkkalasta, uusintapainos,
toim. Olavi Horsma-aho
(2000); Jouko Hillukka, Antti
Jokinen: Pirkkalan satavuotiaat
(2005); Rauno Pentti: Matkan
varrelta (2008).
Q Perusti yhdessä kunnan
kanssa kotiseutuarkiston vuonna 1999.
Q Puheenjohtajat: Pentti Kannus 1959, Armas Raunio 1960-67, Väinö Lehtinen
1968-1984, Jorma Salonen
1985-2005, Olli Hämäläinen

2006-.

Sunnuntain näyttelyssä sienestäjät pääsivät tutustumaan 125 eri
sienilajiin. Jos sadetta saadaan,
Pirkkalankin metsiin näyttää olevan tulossa runsaasti lakkiherkkuja. Kuva: Pirkko Huovila

Pirkkalaan
halutaan
vanhusten
palvelutalo
Q Pirkkalaan halutaan pikaisesti
vanhusten palvelutalo, johon tulisi ainakin 50 paikkaa eritasoista
palveluasumista tarvitseville vanhuksille.
Viime valtuustossa jätettyä
aloitetta perustellaan muun muassa sillä, että Pirkkala ei täytä
valtakunnallisia laatusuosituksia
vanhusten tehostetusta palveluasumisesta eikä pitkäaikaisesta
laitoshoidosta.
Viime vuonna kunnassa oli
palveluasujia kaksi prosenttia
ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
kahdeksan prosenttia 75 vuotta
täyttäneistä.
Valtakunnalliseen suositukseen nähden kalliissa laitoshoidossa oli kolminkertainen määrä pirkkalalaisvanhuksia. Palveluasumisesta pääsi osalliseksi
tämänikäisistä vain kolmasosa
suosituksesta.
Viime vuonna kunnassa oli 75
vuotta täyttäneitä 750. Vuonna
2025 heitä ennakoidaan olevan
lähes 2000.
Kunnallisen palvelutalon rakentaminen olisi nykyisessä taloussuhdanteessa edullisempaa
kuin nousukautena, perustelevat
aloitteen jättäneet vasemmistoliiton, vihreiden, demareiden,
PPP:n ja kristillisdemokraattien
valtuutetut.

Pirkkalainen
Mitä on jäänyt
kertomatta?
Anna juttuvinkki
p. 31431912
toimitus@pirkkalainen.com
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