
Opisto saa syksyn myötä useita uusia opetustiloja käyttöönsä . Valtaosa Lempäälän 

keskustan opintoryhmistä siirtyy Lempäälän lukion ja Tredun uudelle Virta- 

kampukselle . Lempoisten koulu jatkaa kuitenkin Lempäälässä opiston toisena pää- 

paikkana ja antaa tilat musiikin kursseille , lasten kuvataidekoululle ja muutamille 

aikuisryhmille . Järjestely vaikuttaa myös Lempäälän opistomestarin työhön : 

opistomestari on jatkossa tavoitettavissa maanantaista torstaihin iltapäivät ja 

alkuillat Lempoisissa ja loppuillat Virta-kampuksella . 
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Syksyn odotettu bestseller , Pirkan opiston painettu opinto- 

opas , kolahti elokuun alussa Nokian , Pirkkalan , Lempäälän 

ja Vesilahden postilaatikkoihin ja ilmoittautumiset ovat 

juuri käynnistyneet . Paikkavarauksia voi tehdä sekä netin 

että puhelimen avulla . 

Uudet tilat tuovat viihtyvyyttä:
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Syksyn ohjelmaan on saatu jälleen runsaasti mielenkiintoisia yleisluentoja . Birgitta- 

viikkojen seminaari Itämaasta alkuun esittelee Lempäälässä suomalaisuuden lähtö- 

kohtia keskiajan perspektiivistä . Reformaation merkkivuoden -luentosarjassa 

Pirkkalassa vierailevat muun muassa historioitsija Teemu Keskisarja ja piispa 

Matti Repo . Eino Leinon merkityksestä Suomen itsenäistymiselle kertoo puolestaan 

kirjailija Panu Rajala . Hyvää arkea pikkulapsiperheissä -luentosarja Nokialla antaa 

käytännön neuvoja kasvuikäisten huoltajille . Aikamatka suomalaiseen ruoka- 

kulttuuriin -luento vie puolestaan vuosikymmenten taakse tarinoiden ja aistien 

avulla . Kaikkiin yleisluentotilaisuuksiin on vapaa pääsy , eikä niihin tarvitse ilmoit- 

tautua ennakkoon . 

Keskisarja ja Rajala luentovieraina

Pirkan opistoon ehtii vielä

Nokialla Teollisuusaseman alakertaan on näinä päivinä valmistu- 

massa esittävien taiteiden Estradi-sali , joka sopii erityisesti teatte- 

rille , musiikille ja luentotyyppisiin tilaisuuksiin . Pirkkalassa 

Suupanniityn koululle ollaan puolestaan saneeraamassa teema- 

luokkia . Lyömäsoittajat ja teatteriharrastajat pääsevät syksyn 

aikana uusiin nimikkotiloihin . Pirkkalan uusi Silmuksi nimetty 

lukio toimii myös muutamien opintoryhmien toimipaikkana .



Useilla mielenkiintoisilla kursseilla on vielä tilaa : Työparina koira -kurssilla tutustu- 

taan koiran käyttöön kasvatus- ja kuntoutustyössä . Rakenna oma aurinkokeräin 

-kurssi sopii kaikille , jotka haluavat säästää energiakustannuksissaan . Käsitöitä 

vuosikymmen-ten varrella -perinnesarjassa tutustutaan muun muassa kalannahan 

parkkaukseen ja tinalankapunontaan . Uutuuksia ovat myös Unkarin kielen alkeet , 

astrobiologian perusteet , viiniköynnös kotiisi -kurssi sekä Ihania kirjoja itse tehden

-perhekurssit . Syyslomaviikolla järjestetään koululaisille kaksi peliohjelmoinnin 

työpajaa , Mestarietsivä -draamaleiri ja intiaanipäivä- sekä helmikorutyöpajat . 

Kokonaisuudessaan syyskauden ohjelma on nähtävissä opinto-oppaassa ja opiston 

nettisivuilla www .pirkanopisto .fi . 

Tietoverkossa kokonaan tai osittain toteutettavina uutuuskursseina tarjotaan 

matkailu-saksaa , espanjaa ja huopamosaiikkitekniikkaa . 
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Unkaria, viiniköynnöksiä ja aurinkokeräimiä

Tapahtumista merkittävimpiä ovat Suomi 100 

-teemaiset kuvataide- ja käsityönäyttelyt sekä 

opiston sinfoniaorkesterin konsertit 

Lempäälässä , Nokialla ja Pirkkalassa . 

Opisto tempaisee näkyvästi myös Pirkan 

päivänä 1 . syyskuuta . Nimipäivän kunniaksi 

uudessa Estaradi-tilassa Nokialla pidetään 

avoimet ovet ja tarjolla on monenlaista non- 

stop-ohjelmaa . 

Pirkan päivän avoimet ovet ja kiertävä sinfoniaorkesteri
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Liikuntakurssit muutosten keskellä

Lempäälän kunnan tilalinjauksista johtuen opisto on joutunut siirtämään useita 

liikunta-kurssejaan uusiin paikkoihin ja kokoontumisajat ovat myös monen ryhmän 

osalta muuttuneet . Myös Pirkkalassa ovat monet liikunta- ja tanssiryhmät joutuneet 

vaihtamaan paikkaa ja aikaa Suupanniityn koulun saliremontin viivästymisen vuoksi . 

Koska opisto sai muutostarpeet tietoonsa varsin myöhään , ei kaikkia muutoksia 

ehditty saamaan jo painossa olleeseen opinto-oppaaseen . Liikunta- ja tanssiryhmien 

ajantasaiset kokoontumistiedot kannattaakin tarkistaa opiston nettisivuilta 

pirkanopisto .fi . 

MUISTITHAN ILMOITTAUTUA. KURSSIT ALKAVAT VAIN 

MIKÄLI NIILLÄ ON RIITTÄVÄSTI ILMOITTAUTUNEITA OPISKELIJOITA. 

 


