
 

Ilmoittaudu mukaan Pirkan opiston kevään kursseille ja luennoille 
Pirkan opisto järjestää kevään aikana Pirkkalassa yleisöluentoja sekä lu-
kuisia kursseja koronarajoitukset huomioiden etä– tai lähiopetuksessa. 
Luento-ohjelmassa ovat Pieni kuvataiteen historia II, Pieni taiteenhisto-
ria, kuvataide ja arkkitehtuuri, Hyvinvointia kiinalaisesta lääketieteestä ja 
Viekkaat vieraslajit. Osaa luennoista voit seurata myös verkossa. Kaikille 
luennoille on ennakkoilmoittautuminen. Etsi kiinnostavia kursseja ja lu-
entoja ja ilmoittaudu mukaan Pirkan opiston verkkosivuilla. 

Rekisteröidy Lähellä.fi-palveluun  
Lähellä.fi on verkkopalvelu, joka kokoaa Pirkanmaan yhdistysten ja yh-
teisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. Palvelussa 
järjestöt, liitot, yhdistykset, yhteisöt, aktiiviset kansalaistoimijat ja ei-
kaupalliset toimijat voivat ilmoittaa toiminnastaan ja saada hyvää työ-
tänsä näkyväksi alueellisesti ja valtakunnallisesti. Palvelu on kaikille 
maksuton ja avoin.  

Tutustu myös Poikkeustilan yhteistyö | Pirkkala -ryhmään Facebookissa! 
Ryhmä toimii keskustelualustana alueen toimijoille. 

 

Pirkanmaan rahaston apurahahaku on käynnissä 
Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston vuoden 2021 apurahat 
ovat haettavina 11.1.–10.2.2021. Rahasto jakaa tammikuun haussa tai-
teelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen 
sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön yhteensä 1 345 000 
euroa. Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi 
työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt. Kaikkien rahasto-
jen yhteinen apurahawebinaari järjestetään to 28.1. klo 13-15. Lisätietoa 
hausta ja webinaarista löytyy Suomen kulttuurirahaston verkkosivuilta. 

Galleria 2:n näyttelykalenteri vuodelle 2021 
Galleria 2 on kuvataiteen näyttelytila, jossa on esillä pääasiassa ammatti-
taiteilijoiden taidetta. Galleria on siirtynyt käytäntöön, jossa näyttelyha-
ku on kerran vuodessa syksyllä. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 
62 hakemusta syksylle 2021 ja vuodelle 2022. Näyttelyaikoja valittaessa 
kiinnitettiin huomiota monipuolisuuteen sekä erilaisiin tekniikoihin ja 
materiaaleihin. Koronatilanteesta johtuen Galleria 2 pysyy suljettuna 
toistaiseksi. Nonna-Nina Mäen näyttelystä Kuu puutarha toteutetaan 
verkkonäyttely, josta tiedotetaan myöhemmin Gallerian verkkosivulla. 

https://www.pirkanopisto.fi/
https://lahella.fi/
https://www.facebook.com/groups/946864482403712
https://www.pirkkala.fi/galleria
https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
https://www.pirkkala.fi/galleria-2


MUUTA AJANKOHTAISTA 

 Ilmoita tapahtumasi osaksi Lasten Pirkkaset –kulttuurikuukautta 15.1.2021 mennessä 
Ilmoittautumislomake löytyy Pirkkasten verkkosivuilta. 

 Ransun joulutreffit –lastenkonsertti on katsottavissa 17.1.2021 asti 
Lasten konsertin musiikkivieraana ovat Orffit. Katso konsertti Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalta. 

 

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 

Tutustu Museoviraston kuvakokoelmiin Finna-palvelussa 
Museovirasto avaa Finna-palvelussa yli 200 000 kokoelmakuvaa painolaatuisina ku-
vatiedostoina kaikkien vapaasti käytettäväksi. Kansallisten kuvakokoelmien aineis-
toja voi käyttää esimerkiksi julkaisuissa, tutkimuksessa ja sisustusratkaisuissa. Uu-
distuksella Museovirasto tukee kulttuuriperinnön saavutettavuutta sekä avointa ja 
laajaa käyttöä. Kyseessä on Suomen suurin kuvallisten kokoelmien avaaminen va-
paaseen käyttöön. Tutustu Museoviraston omaan Finna-näkymään tästä! 

https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/lapsille/lasten-pirkkaset.html
https://www.youtube.com/watch?v=lo9DaUO4BJQ
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://museovirasto.finna.fi/

