
 

Katso Sami Saaren tähdittämä juhlakonsertti tallenteena 
Suomen itsenäisyyttä juhlittiin Pirkkalassa etäkonsertilla, joka lähetettiin 
suorana verkkolähetyksenä kunnan verkkosivuilla. Konsertissa esiintyi 
suomisoulin kruunaamaton kuningas, Sami Saari yhdessä Jukka Heikki-
sen kanssa. Konsertissa kuultiin kuntalaisten toivekappaleina hittikimara 
Saaren tuotannosta. Loppuhuipennuksena kuultiin Finlandia Saaren tul-
kintana. Konsertin voi katsoa vielä tämän viikon ajan kunnan verkkosi-
vuilla osoitteessa pirkkala.fi/itsenaisyysjuhla. 

Pirkkalan kulttuuripalveluiden henkilöstömuutokset 
Kulttuuripalvelujen rivejä vahvistamaan on saatu 1.12. alkaen uusi tapah-
tumista vastaava kulttuurituottaja Marika Eromäki. Hän jatkaa kulttuuri-
tuottajan tehtävissä Karoliina Karpiomaan sijaisena mm. Pirkkalan Mui-
naismarkkinoiden valmisteluja. Osa-aikaisena kulttuurituottajana toimi-
nut Sini Kangasmaa siirtyy 1.1.2020 uusiin tehtäviin Pirkkalan kunnan 
palveluksessa. Hänet tavoittaa kulttuuripalveluista 15.12. asti, jonka jäl-
keen hän joululomailee loppuvuoden. Sini haluaa välittää kaikille Pirkka-
lan alueen kulttuuritoimijoille ison kiitoksen yhteistyöstä viime vuosien 
aikana. 

 

Tervetuloa Yhdistysten ääni kuuluviin korona-aikana –webinaariin 
Mietityttääkö poikkeusajan vaikutukset yhdistystoimintaan ja kuntalais-
ten hyvinvointiin? Artteli-kumppanuusyhdistyksen Apu on lähellä -hanke 
kutsuu Pirkkalan yhdistysten, seurakunnan ja kunnan edustajia koolle 
vaihtamaan kuulumisia poikkeusajassa ja miettimään yhteistyön mahdol-
lisuuksia. Kokous järjestetään 15.12. klo 15.30-17.00 Zoomissa. Lue lisää 
tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan tapahtumasivulla. Lisätietoja saat 
hanketyöntekijä Essi Katilalta, essi.katila@artteli.fi, p. 045 277 4607. 

Galleria 2 on suljettuna 2.-21.12.2020 
Koronarajoitukset ovat sulkeneet monia kunnan tiloja. Myös pääkirjas-
tossa sijaitseva Galleria 2 on suljettu. Pirkan opiston taidekoulun näyttely 
Puuta heinää päättyi rajoitusten vuoksi jo 1.12. Gallerian seuraava ja sa-
malla vuoden viimeinen näyttely on Suvi Poutun Jäljennöksiä, josta to-
teutetaan virtuaalinäyttely. Lisätietoa näyttelystä Galleria 2:n verkkosi-
vuilla ja seuraavassa uutiskirjeessä. Lisätietoa 2.-21.12. voimassa olevien 
koronarajoitusten vaikutuksista kunnan palveluihin löytyy kunnan verk-
kosivuilta. 
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Pidetään yhteyttä! 
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. Kulttuuripal-
veluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen: 

Karoliina Karpiomaa 
vs. kulttuurikoordinaattori 
040 133 5698 
Kulttuuripalveluiden esimies 
Tapahtumat 
Reipin museo 
Matkailu 

 

Marika Eromäki 
vs. kulttuurituottaja 
040 133 5773 
Tapahtumat 
Pirkkalan Muinaismarkkinat 
Opastetut kierrokset  

Anu Muurinen 
Kulttuurituottaja 
050 352 1632 
Taide, Galleria 2 
Näyttelytoiminta 
Kulttuurihyvinvointi 

Anni Riskala 
Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 
050 394 2422 
Koulujen kulttuurikasvatus 
Kulttuurinen nuorisotyö 
Tapahtumat 
 

Sini Kangasmaa 
Kulttuurituottaja, osa-aikainen 
(15.2.2020 asti) 
044 486 1501 
Tapahtumat 
Kulttuurin avustavat tehtävät 

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 

Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi. 
Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf

