
 

Tubettajat Niko ja Santtu saapuvat vieraiksi livestriimiin 

Pirkkalan kunnan nuorisopalvelut ovat aloittaneet YouTuben livestriimaukset 

omalla YouTube-kanavallaan. Toisen livestriimilähetyksen teemana tubetta-

minen. Perjantaina 15.10.2021 klo 18 vieraiksi lähetykseen saapuvat suosik-

kitubettajat Niko ja Santtu. Vieraille voi lähettää Q&A-kysymyksiä etukäteen 

Pirkkalan nuorisopalvelut -Instagram-tilin kautta.  

 

Joulunavauksen myyntipaikkojen haku on avoinna 

Pirkkalan Joulunavausta vietetään Suupantorilla 26.-27.11.2021. Yritykset ja 

yhteisöt voivat myydä tuotteitaan ja palveluitaan tapahtumassa.  Myyntipaik-

kojen varaus on avoinna sähköisen lomakkeen kautta 31.10.2021 asti tai niin 

kauan kuin paikkoja riittää. Varattavissa on myyntimökkejä ja myyntipaikkoja 

myyjän omalla kalustolla. Kaikki myyntipaikat sisältävät sähkön. Katso lisätie-

dot  ja hae myyntipaikkaa kunnan verkkosivuilta. 

Galleria 2:ssa avautuu tänään Taru Salosen näyttely Unhola 

Kaiverrettu puulaatta on kuin muistinsa kadottanut vanha ihminen, uurteinen 
ja tunnistamaton. Unhola viittaa henkiseen tilaan, jossa ihmiseltä on kadon-
nut muisti ja sen mukana muu maailma sekä oma identiteetti. Se on myös fyy-
sinen tila, johon ihminen unohtuu maailmalta. Unholassa ihmiseen jää jäljelle 
hiljaisuuteen sulkeutuneen ihmisen arvokkuus. Salosen puupiirroksia ja lito-
grafioita on nähtävillä Galleria 2:ssa 14.10.-8.11. Galleriaan on vapaa pääsy. 
Lue lisätietoja näyttelystä kunnan tapahtumakalenterista.  

Kulttuurihyvinvointihanke vie kohti parempaa arkea 

Pirkkala on mukana Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) 

-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää 19 Pirkanmaan kunnan ja sai-

raanhoitopiirin kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuutta. Kulttuurihyvin-

voinnin edistäminen on osa kuntien perustehtävää. Vuoden 2023 loppuun kes-

tävä hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta 

terveyden edistämisen määrärahasta. Lue hankkeen projektipäällikkö Anna 

Kosken blogi KUPPI-hanke vie kohti elämyksen verran parempaa arkea. 

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere Oy 

https://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g/featured?app=desktop
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-joulunavaus-2021
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-joulunavaus-2021-myyntipaikat
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-joulunavaus-2021-myyntipaikat
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-taru-salosen-nayttely-unhola-galleria-2ssa-1410-8112021
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurihyvinvoinnin-palveluohjaus-pirkanmaalla.html
https://taikusydan.turkuamk.fi/blogi/kuppi-hanke/


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 
Lomalla 18.-24.10.2021 

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 
Lomalla 20.-24.10.2021 

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 
 

 

Sunnuntaina vietetään Asunnottomien yötä 

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vietetään vuosittain 

Asunnottomien yötä. Vuoden 2021 teemana on Ulkopuolella – syrjäytynyt vs. 

syrjäytetty. Teeman kautta nostetaan esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia 

syitä. Pirkkalassa ei tänä vuonna järjestetä Asunnottomien yön livetapahtu-

maa.  Käynnissä on Lahjoita lämpöä -kampanja, jossa kerätään neuleita asun-

nottomille. Lue lisää aiheesta verkosta > Asunnottomienyo.fi. 

HAETTAVIA AVUSTUKSIA 

OKM: Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki 
• Hakuaika päättyy 28.10.2021 klo 16.15. Lisätiedot ja hakuohjeet: Minedu.fi 

Kekrikierrokset jatkuvat lauantaina 30.10. Reipissä 

Kekri on vanha suomalainen syysjuhla, jolloin haltioiden ja kekripukkien uskottiin liikkuvan. Kekrikierroksella 

Reipin alueella nähdään mitä kaikkea kekrin aikaan saattoi metsässä kohdata. Kierrokselle pääsee lauantaina 

30.10 klo 18 ja 20. Kierrokset on suunnattu aikuisille, mutta yli 12-vuotiaat voivat osallistua huoltajan seuras-

sa. Kierroksille on ennakkoilmoittautuminen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan kunnan tapahtumakalenteris-

sa > Kekrikierros 30.10. klo 18 ja Kekrikierros 30.10. klo 20. 

Vauvojen leikkipajasta tukea varhaiseen vuorovaikutukseen 

Maksuttomassa vauvojen leikkipajassa lorutellaan, leikitään ja lauletaan tiistaina 26.10. klo 10 Nuorisotila 

Nastan tiloissa. Kulttuuriosuuskunta Uulun kertaluontoinen paja on suunnattu 6 vk - 4 kk vanhoille vauvoille. 

Paikalla on aina kulttuuriohjaaja sekä lastenneuvolan terveydenhoitaja. Paja on osa lapsiperheille suunnattua 

Kulttuurikurkistus-toimintaa. Lue lisää Vauvojen leikkipajoista ja ilmoittautumisesta. 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/lahjoita-lampoa-kampanja
http://asunnottomienyo.fi/
https://minedu.fi/-/kulttuuri-ja-luovien-alojen-uudistumisen-rakennetuki
https://www.pirkkala.fi/kekrikierros-3010-klo-18
https://www.pirkkala.fi/kekrikierros-3010-klo-20-1
https://www.pirkkala.fi/vauvojen-leikkipaja

