
 

Kirjailijavierailut pääkirjastolla jatkuvat 

Suomentaja Kersti Juva saapuu kirjailijavieraaksi Pirkkalan pääkirjastolle keskiviikkona 6.10.2021 klo 19. Pro 

Finlandia-mitalilla palkittu Juva on suomentanut useita englanninkielisiä klassikoita, mutta parhaiten hänet 

tunnetaan J.R.R. Tolkienin kirjojen suomentajana. Tänä vuonna julkaistiin Juvan teos Tolkienin tulkkina, jo-

ka kertoo Tolkienin teosten suomentamisen haasteista ja oivalluksista. 

 

Tarjoa valokuvaa Pirkkalan kunnan 100-vuotisjuhlavuoden kalenteriin! 

Kunta julkaisee juhlavuoden ohjelman kalenterina, joka jaetaan koteihin en-

nen vuoden vaihdetta. Toivomme, että voisimme käyttää kalenterissa kunta-

laisten ottamia valokuvia Pirkkalasta. Mikäli olet onnistunut ikuistamaan loisto

-otoksen, tarjoa kuvaasi meille! Kuvan on oltava laadukas ja resoluution riittä-

vä painotyötä varten. Voit tarjota myös useampia kuvia. Kuvaajan nimi maini-

taan kuvan yhteydessä. Tarjoa kuva kunnan viestintään, viestinta@pirkkala.fi 

tai p. 050 487 7496. Lisätietoa juhlavuodesta löydät kunnan verkkosivuilta. 

Syyskauden ohjelmassa on kulttuuria kaiken ikäisille 

Lokakuussa ohjelmassa on mm. Ransun syystreffit kaikille lapsille ja lapsen-

mielisille, Kekrikierrokset aikuisille ja Vanhustenviikko. Marraskuussa viete-

tään nuorison peliviikkoa. Pirkkalan Joulunavaus järjestetään Suupantorilla 

26.–27. marraskuuta ja Itsenäisyyspäivää juhlitaan perinteisesti 6. joulukuuta. 

Lue lisää syksyn tapahtumista verkosta Pirkkala.fi > Uutiset. 

Vanhustenviikon musiikkiohjelmasta vastaa Django Collective Helsinki 

Valtakunnallisen Vanhustenviikon kunniaksi lähdemme aikamatkalle sadan vuoden taakse Pariisin kujille, 

sotien aikaan ja uuden eurooppalaisen musiikin lajin syntyhetkiin. Django Collective Helsingin etäkonsertin 

tallenne on katsottavissa verkossa koko Vanhustenviikon ajan 3.—10.10.2021.  

Kekrikierroksella uppoudutaan vanhoihin uskomuksiin 

Kekri on vanha suomalainen syysjuhla, jolloin haltioiden ja kekripukkien uskottiin liikkuvan. Kierroksia jär-

jestetään lauantaina 9.10. ja 30.10 klo 18 ja 20. Kierrokset on suunnattu aikuisille, mutta yli 12-vuotiaat 

voivat osallistua huoltajan seurassa. Kierroksille on ennakkoilmoittautuminen. Löydät lisätiedot ja ilmoit-

tautumislinkit kunnan tapahtumakalenterista päiväkohtaisesti. 

https://www.pirkkala.fi/kirjailijavieraana-kersti-juva
https://www.pirkkala.fi/pirkkala100
https://www.pirkkala.fi/pirkkalassa-on-syksylla-tarjolla-monipuolista-kulttuuriohjelmaa-kaiken-ikaisille
https://www.pirkkala.fi/etakonsertti-django-collective-helsinki
https://www.pirkkala.fi/etakonsertti-django-collective-helsinki
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat


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 

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 

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

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 
Taide 
Galleria 2 
Näyttelytoiminta 
Kulttuurihyvinvointi 
 

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

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

 

Satuviikolla Päivin satutuokio Wivintuvalla 

Satutäti Päivin tarinatuokio perhetuvan asiakkaille valtakunnallisen Satuviikon kunniaksi ma 11.10.2021 klo 
10. Osallistuminen on maksutonta ja tuokioon ilmoittaudutaan tekstiviestitse p. 050 326 7544.  

HAETTAVAT AVUSTUKSET 

TAIKE: Avustukset yhteisöille, hakuaika 1.10.—2.11.2021  
• Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 
• Avustukset saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen 
• Erityisavustukset 
• Erityisavustukset kulttuurilehdille 
• Festivaaliavustukset 
• Lastenkulttuurin erityisavustukset 
• Toiminta-avustukset 
Lisätiedot ja hakuohjeet: Taike.fi > Avustukset yhteisöille. Avustusinfo ke 6.10.2021 klo 10.  
 
TAIKE: Apurahat yksityishenkilöille ja työryhmille 
• Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen, hakuaika 1.10.—10.11.2021  
• Kohdeapurahat, hakuaika 1.10.—10.11.2021  
• Liikkuvuusapurahat, hakuaika 1.9.—10.11.2021  
Lisätiedot ja hakuohjeet: Taike.fi > Apurahat yksityisille. Apurahainfo ke 6.10.2021 klo 13.  
 
OKM: Korona-avustus taide– ja kulttuurifestivaaleille 
• Hakuaika päättyy 13.10.2021 klo 16.15. Lisätiedot ja hakuohjeet: Minedu.fi 

Luovaa tekemistä ja liikettä! - Syyslomatekemistä nuorille 

Syyslomalla järjestetään 3.–6.luokkalaisille maksuttomia toimintapäiviä. Lisätiedot toiminnasta ja ilmoit-
tautumisesta löydät verkosta Pirkkala.fi > Loma-ajan toiminta. 

Ransu Karvakuonon syystreffeillä vieraana Tuomo Rannankari 

Tänä syksynä Ransu on kutsunut kylään Pikku kakkosesta tutun musiikkikaverinsa Tuomon Rannankarin 
Hiekkakakku-orkesterinsa kanssa. Koronarajoitusten vuoksi vuotuinen Ransu syystreffit -lastenkonsertti 
järjestetään konserttitallenteena. Konsertti on katsottavissa 1.- 31.10.2021 välisenä aikana Pirkkalan kun-
nan YouTube-kanavalla. 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/paivin-satutuokio
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille
https://www.taike.fi/fi/tapahtuma/-/tapahtuma/5914/view
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille
https://www.taike.fi/fi/tapahtuma/-/tapahtuma/5914/view
https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-toteutuville-kulttuuritapahtumille-1
https://www.pirkkala.fi/loma-ajan-toiminta
https://www.pirkkala.fi/ransukarvakuononsyystreffit
https://www.youtube.com/channel/UCGwwlXJ1JU5vlcX4XeZ8BxQ
https://www.youtube.com/channel/UCGwwlXJ1JU5vlcX4XeZ8BxQ

