
 

Pirkkalalaisten tekijöiden taidetta myynnissä Ratinassa 

Pirkkalan Taideyhdistys ry:n Pop up -taidemyynti avoinna 18.11.-19.12.2021 

kauppakeskus Ratinassa. Taidemyyntitapahtuman avajaiset yhdistettynä 

Pirkkalan taideyhdistyksen 45-vuotisjuhlaan järjestetään torstaina 18.11. klo 

17.30 alkaen. Myynnissä on kuvataidetta monessa eri muodossa; maalauksia, 

grafiikkaa, veistoksia, kortteja ja printtejä. Myyntinäyttely on avoinna ma-pe 

klo 11-19, la-su klo 11-17. Lisätietoa näyttelystä yhdistyksen verkkosivulta. 

 

Tervetuloa Pirkkalan Joulunavaukseen! 

Suupantorilla Pirkkalan keskustassa virittäydytään joulutunnelmaan 26.-

27.11.2021 Pirkkalan Joulunavauksen merkeissä. Tapahtumassa on yrittäjien 

jouluisia myyntipisteitä sekä monipuolista alueohjelmaa. Torin myyntipisteet 

ovat avoinna perjantaina 26.11. klo 12-18 ja lauantaina 27.11. klo 10-16. Tar-

kempi ohjelma ja myyjät päivitetään tapahtuman verkkosivulle lähempänä 

tapahtumaa. Tutustu tapahtumaan kunnan tapahtumakalenterissa.  

Galleria 2:ssa esillä Anu Mikkilän metalli- ja keramiikkaveistoksia   

Kuvataiteilija Annu Mikkilän näyttely Kuka minä olen? Minä ja minuttomuus 

avautui tänään Galleria 2:ssa. Kierrätetty metalli yhdistettynä erilaisiin joogaa-

viin kehoihin kertoo ihmisen hauraudesta ja asioiden jatkuvasta muutoksesta, 

mutta myös vahvuudesta ja voimasta. Hahmot tutkivat minuutta kehollisuuden 

kautta. Savesta valmistettavat veistokset tuovat mukaan luonnon näkökulman. 

Näyttely on esillä 11.11.-4.12.2021. Galleriaan on vapaa pääsy. Lue lisää kunnan 

tapahtumakalenterista. 

Lasten oikeuksien viikkoa juhlistetaan vaudikkaalla Satutuokiolla 

Lasten oikeuksien viikkoa vietetään 15.-21.11.2021. Viikon kunniaksi perjan-

taina 19.11. klo 9.30 tärähtää käyntiin musiikilla höystetty, vauhdikas yhden 

esiintyjän teatteriesitys. Tarinataikureiden Jussi Ollilan Satutuokio on etäesi-

tys, jossa kokonainen tarina kaikkine hahmoineen syntyy esityshetkellä.  Lisä-

tietoa löydät tapahtuman verkkosivulta kunnan tapahtumakalenterista. Huo-

mioithan, että esitykseen mahtuu mukaan 100 ensimmäistä katselulaitetta! 

 

https://www.pirkkalantaideyhdistys.fi/43
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-joulunavaus-2021
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-annu-mikkilan-nayttely-kuka-mina-olen-galleria-2ssa-1111-4122021
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-annu-mikkilan-nayttely-kuka-mina-olen-galleria-2ssa-1111-4122021
https://www.pirkkala.fi/satutuokio-esitys


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 
 

 

Peliviikon striimilähetyksen vieraana HAVU Gaming 

Valtakunnallista peliviikkoa vietetään tällä viikolla 8.-14.11.2021. Teemaviikon 

kunniaksi nuorisopalveluiden marraskuun YouTube-lähetyksessä aiheena on e-

sport ja ammattipelaaminen.  Lähetyksen vieraaksi saapuu edustus HAVU Ga-

ming -seurasta. Peliviikon striimilähetys on perjantaina 12.11. klo 18 Pirkkalan 

Nuorisopalvelut -YouTube-kanavalla. 

 

Ma 22.11. klo 17 Kirjakahvila Nuolialakeskuksen aulassa 

• Luvassa on  Nuolialan kirjaston kuulumisia ja nostoja vuoden 2021 kirjoista 

sekä kahvia, pullaa ja rupattelua. 

 

Ke 24.11. klo 19 Kirjailijavieras Tommi Musturi Pääkirjastolla 

• Marraskuun kirjailijavieraana sarjakuvataiteilija Tommi Musturi. Puupää-

hattu-palkinnollakin palkitun Musturin töitä on julkaistu lukuisissa julkai-

suissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.  

• Lisätietoa tapahtumasta: Pirkkala.fi 

KIRJASTOSSA TAPAHTUU 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://havu.gg/pages/cs-go
https://havu.gg/pages/cs-go
https://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g/
https://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g/
https://www.pirkkala.fi/kirjailijavieras-tommi-musturi

