
 

Pirkkalan etäkarnevaalit 2020 tuo karnevaalin kotisohville 
Pirkkalan karnevaaleja vietetään tänä vuonna etänä. Myös karnevaalitun-
nelma on poikkeuksellisesti klubimaisen rauhallinen. Konsertin esiintyjinä 
ovat Mörttinen & Talvitie sekä A-J Keskinen. Konsertti on taltioitu Pirkka-
lassa loppukesästä 2020, suorana pienen yleisön edessä.  

Katso Pirkkalan Etäkarnevaalit -konsertti maksutta Pirkkalan Karnevaa-
lien YouTube kanavalla. Konserttitallenne on nähtävillä 11.1.2021 asti. 

Iiro Rantala, Eino Grön ja Eikan Enkelit konsertoivat joulun hengessä  
Muusikkojen liitto ja G Livelab Tampere tarjoavat joulun kunniaksi mak-
suttoman etänä katsottavan joulukonsertin, jota tähdittävät jazzpianisti 
Iiro Rantala, iskelmälaulajalegenda Eino Grön sekä Eikan Enkelit -kuoro. 
Konsertin ohjelmistossa on kauneimpia joululauluja, kuten Varpunen 
jouluaamuna ja Sylvian joululaulu. 

Konsertti on katsottavissa G Livelab Tampereen Youtube-kanavalla sekä 
G Livelabin omilta nettisivuilta ja G Livelab -applikaatiosta 31.12. asti.  

 

Galleria 2:n virtuaalinäyttelyssä Suvi Pouttu: Jäljennöksiä 
Galleria 2 on suljettu yleisöltä 10.1.2021 saakka koronarajoitusten vuoksi.  
Gallerian ensimmäinen virtuaalinäyttely, Suvi Pouttu: Jäljennöksiä, on 
esillä 11.1.2021 saakka kunnan YouTube -kanavalla. Näyttelyssä on esillä 
grafiikan vedoksia, joissa on Suville luonnollinen tapa käsitellä kuvaa, pel-
kistäminen, pinnoilla leikkiminen, muodon hakeminen ja kasviaiheiden 
tutkiminen. Orgaaninen muoto tai viiva on lähes aina jollain tavalla läsnä. 
Virtuaalinäyttelyssä Suvi kertoo työskentelystään ja teokset ovat yksitel-
len katsottavissa.  

Ransu Karvakuonon joulutreffeillä jammaillaan Orffien tahtiin etänä 
Jokavuotinen Ransu Karvakuonon lastenkonsertti toteutetaan tänä vuon-
na poikkeuksellisesti etäkonserttina. Konsertista voi näin ollen nauttia 
kotona turvallisesti oman perheen kanssa. Ransu on kutsunut musiikkika-
verinsa Orffit kylään.  
Konsertti on katsottavissa kunnan verkkosivuilla ja Youtube-kanavalla 
22.12.-17.1.2021 välisenä aikana. Konsertin voi katsoa joululoman aikana, 
vaikka monta kertaa. 

https://youtu.be/D0v97B0AFqo
https://youtu.be/D0v97B0AFqo
https://youtu.be/J9XW8f0wubU
https://www.glivelab.fi/tampere/events/iiro-rantala-eino-gron-eikan-enkelit-joulukonsertt-5f685be920018e00179ef1f0/
https://www.pirkkala.fi/galleria
http://youtu.be/qkroRaXiG18
https://www.pirkkala.fi/ransu-karvakuonon-joulutreffit-musiikkivieraana-orffit-1
https://www.pirkkala.fi/ransu-karvakuonon-joulutreffit-musiikkivieraana-orffit-1
https://www.youtube.com/watch?v=lo9DaUO4BJQ


KULTTUURIPALVELUJEN AJANKOHTAISET  

 Uutiskirjeen joulutauko 
Seuraava uutiskirje on vuoden 2021 ensimmäinen ja se ilmestyy 14.1.2021. 

 Kulttuuripalvelujen loma-ajat 
Karoliina Karpiomaa 24.12.2020-6.1.2021  
Anu Muurinen 23.-27.12.2020, 4.-10.1.2021 
Anni Riskala 23.12.2020-6.1.2021 

 

Pidetään yhteyttä! 
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. 
Kulttuuripalveluiden 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 
 

 

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 

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

Ilmoita tapahtumasi osaksi Lasten Pirkkaset -kulttuurikuukautta 
Lasten Pirkkaset -Pirkanmaan lastenkulttuurikuukausi järjestetään vuosittain helmi-
kuussa. Käydään kylässä - etänä yhdessä  -teemaisen kuukauden aikana suositaan 
virtuaalitapahtumia. Kaikki lastenkulttuurin tekijät on kutsuttu osallistumaan kuu-
kauden ohjelmaan. Kaikki taiteen ja kulttuurin lajit ovat tervetulleita. Ilmoita tapah-
tumasi osaksi Lasten Pirkkasia 15.1.2021 mennessä Pirkkasten verkkosivulta löyty-
vällä lomakkeella. Pirkkalassa lisätietoa saa Anni Riskalalta kulttuuripalveluista. 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/lasten-pirkkaset-kuukautena-kylaillaan-yhdessa-etana
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/lapsille/lasten-pirkkaset.html
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/lapsille/lasten-pirkkaset.html

