
 

 

Tervetuloa Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaamiseen! 

Tapaaminen järjestetään keskiviikkona 10.11.2021 klo 17–19 Teamsissa.  

Aiheina ovat mm. kunnan 100-vuotisjuhlavuoden ajankohtaiset asiat ja kult-

tuuritoimijoiden omat ohjelmaehdotukset. Kutsu tapaamiseen on lähetetty 

sähköpostitse Kulttuuritoimijoille. Lisätietoa Pirkkalan alueen kulttuuritoi-

mijoista kunnan verkkosivuilta ja tapaamisesta kulttuurikoordinaattori Ka-

roliina Karpiomaalta, karoliina.karpiomaa@pirkkala.fi tai 040 133 5698. 

Millaisen kukkaloiston haluaisit nähdä Suupantorilla? 

Pirkkalan kunnan 100-vuotisjuhlavuotta vietetään teemalla Yhteinen Pirk-

kalamme. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisen ympäristömme 

viihtyisyyteen. Suupantorille sekä Suupantien valopylväisiin istutetaan ensi 

vuonna näyttävät kukka-asetelmat. Osallistu juhlavuoden valmisteluun ja 

kerro mielipiteesi siitä, kummat kukkaistutukset sopivat paremmin korista-

maan Suupantoria juhlavuonna 2022. Vastaa kyselyyn 14.11. mennessä tä-

män linkin kautta. 

Ransun äänenä tunnetun Pertti Nättilän muisto elää Pirkkalassa  

Pertti Nättilä nukkui pois 16. lokakuuta 87-vuotiaana. Hän loi pitkän 

ja merkittävän uran Ransu-ohjelmien lisäksi näyttelijänä, ohjaajana 

ja tuottajana. Pirkkalalle ja pirkkalalaisille Nättilällä oli erityinen mer-

kitys. Pirkkalan kunnalla oli ilo tehdä yhteistyötä kuntaan muuttanei-

den Pertti Nättilän ja Ransu Karvakuonon kanssa parinkymmenen 

vuoden ajan. Ransu on avustajansa kanssa ollut olennainen osa kun-

nan kulttuurielämää. Ransulle on perustettu puisto, pysyvä näyttely 

ja nimikkotapahtumia. Lue kunnan verkkosivuilla julkaistusta jutusta 

tarkemmin Pirkkalan kunnan ja Pertti Nättilän yhteistyöstä. Kiinnos-

tavia haastatteluja ja juttuja Pertistä ja Ransusta löytyy myös Ylen 

Elävästä arkistosta.   

MUISTOISSA 

Kuva: Jari Kovalainen / YLE 

https://www.pirkkala.fi/jarjestotoiminta
https://q.surveypal.com/Suupantorin-kukkaistutukset/0
https://q.surveypal.com/Suupantorin-kukkaistutukset/0
https://www.pirkkala.fi/pertti-nattilan-muisto-elaa-pirkkalassa
https://haku.yle.fi/?service=elava-arkisto&q=pertti+n%C3%A4ttil%C3%A4
https://haku.yle.fi/?service=elava-arkisto&q=pertti+n%C3%A4ttil%C3%A4


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 
 

 

11. Peliviikko rakentaa positiivista pelikulttuuria 

Valtakunnallista peliviikkoa vietetään 8.-14.11.2021. Tapahtumaviikolla jär-

jestetään lukuisia tapahtumia eri puolilla Suomea, joissa pelataan lautapelejä, 

roolipelejä, konsolipelejä ja tietokonepelejä, sekä tutustutaan pelikulttuuriin 

luentojen ja työpajojen muodossa. Voit tutustua erilaisiin etä- ja lähitapahtu-

miin verkossa osoitteessa www.peliviikko.fi. Ohjelmaa ja tietoa on tarjolla 

kaikenikäisille. 

VIELÄ EHTII! 

Ilmoittaudu tänään! Kekrikierrokset lauantaina 30.10. klo 18 ja 20 Reipissä  
• Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Pirkkala.fi > Kekrikierros la 30.10. klo 20 ja Kekrikierros la 30.10. klo 18  
 
Ransu Karvakuonon Syystreffit –lastenkonserttitallenne katsottavissa lokakuun ajan 
• Musiikkivieraana Tuomo Rannankari ja Hiekkakakkuorkesteri 
• Katso konsertti: Youtube.com > Pirkkalan kunta  
 
Pirkkala 100-vuotisjuhlavuoden avoin ohjelmahaku päättyy 31.10.2021 
• Mukaan painettuun kalenteriin tulevan ohjelman osalta haku päättyy lokakuun lopussa. 
• Lisätiedot ja ohjelmahaku: Pirkkala.fi > Pirkkala100-ohjelmahaku 
 
Pirkkalan Joulunavauksen myyntipaikkojen haku päättyy 31.10.2021 
• Joulunavaus Suupantorilla 26.-27.11.2021. 
• Lisätiedot ja myyntipaikkahaku: Pirkkala.fi > Pirkkalan Joulunavaus 2021 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://peliviikko.fi/
https://www.pirkkala.fi/kekrikierros-3010-klo-20-1
https://www.pirkkala.fi/kekrikierros-3010-klo-18
https://www.youtube.com/watch?v=IaOwY1ExeN0&t=6s
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-kunta-kutsuu-kaikki-mukaan-toteuttamaan-100-vuotisjuhlavuoden-ohjelmaa
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-joulunavaus-2021-myyntipaikat

