
 

Galleria 2:n näyttelykalenteri vuodelle 2022 on julkaistu 

Tulevan vuoden näyttelyt tarjoavat monipuolisen kattauksen kuvataidetta 

toteutettuna eri tekniikoilla ja materiaaleista. Pirkkalan 100-vuotisjuhla-

vuoden päänäyttelynä Galleriassa on Pirkkalan taideyhdistyksen ja Pirkkalan 

kunnan yhteistyössä järjestämä Ajassa. Lisäksi loppuvuodesta on esillä taide-

teoksia kunnan omasta taidekokoelmasta. Näyttelyihin on vapaa pääsy. Katso 

koko vuoden 2022 näyttelykalenteri Galleria 2:n verkkosivuilta.  

 

Tervetuloa Itsenäisyyspäivän juhlaan! 

Pirkkalan kunta juhlistaa Suomen itsenäisyyspäivää perinteisellä Itsenäisyys-

päivän juhlalla 6.12. klo 13 Nuolialan koululla. Tervehdyspuheen pitää por-

mestari Marko Jarva ja juhlapuhujana on vuorineuvos Kari Neilimo. Ohjel-

massa on myös musiikkia ja kahvitarjoilu. Juhla on kaikille avoin ja ilmainen, 

mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen 2.12. mennessä sähköisesti tai kunnan 

Asiointipisteellä. Katso lisätiedot Itsenäisyyspäivän juhlan verkkosivulta. 

Pirkkalan Joulunavaus tulevana viikonloppuna Suupantorilla 

Joulunavausta vietetään pe 26.11. klo 12–18 ja la 27.11. klo 10–16. Torilla näh-

dään monipuolista alueohjelmaa. Taikapukin taikuusesitykset viihdyttävät kum-

panakin päivänä. Perjantaina ohjelmassa on Duo LED-Show Flamma ja Pirkan 

opiston lauluryhmä Ilo laulaa! Lauantaina askarrellaan joulukortteja kirjastolla ja 

maalaamaan maalaustalossa PellePändin musisoidessa. Laulukuoro Kultaiset 

Pirkattaret esittää jouluisia kappaleita. Joulukahvilasta löytyy herkkuja ja myynti-

kojut ovat avoinna. Tervetuloa! Lisätietoa tapahtumasta kunnan verkkosivuilla. 

Vuoden 2022 Lasten Pirkkaset -tapahtumahaku alkaa 

Lasten Pirkkaset –kulttuurikuukausi on Pirkanmaan kuntien yhteinen helmi-

kuinen lastenkulttuurifestivaali. Vuoden 2022 teema Lasten Pirkkaset – su-

pervoimaa kulttuurista rohkaisee lapsia ja aikuisia tutustumaan omiin yksilöl-

lisiin ominaisuuksiinsa ja voimiinsa. Lue lisää Lasten Pirkkasista ja ilmoita ta-

pahtumasi osaksi kulttuurikuukautta 30.11.- 31.12.2021 välisenä aikana osoit-

teessa www.lastenpirkkaset.fi. 

 

https://www.pirkkala.fi/galleria-2
https://www.pirkkala.fi/itsenaisyyspaivan-juhla-2021
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-joulunavaus-2021
https://www.lastenpirkkaset.fi/lastenpirkkaset


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 

Haku Tuottajapankin Valmentava mentorointi -ohjelmaan on avoinna 

TAMKin Tuottajapankki -hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurialan 

tuottajaverkoston toimintaa Pirkanmaalla ja sen myötä vaikuttaa tuottajien 

asiantuntijatyöhön. Valmentava mentorointi -ohjelman tavoitteena on kehit-

tää pirkanmaalaisten tuottajien ja tuottajamaisesti toimivien työtä. Tutustu 

ohjelmaan Tuottajapankin verkkosivuilla ja ilmoittaudu mukaan 10.12. men-

nessä. 

 

Saavu paikalle vain terveenä. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Kaikissa kunnan 

joulunalusajan tapahtumissa on voimassa vahva maskisuositus. Katso tapahtumakohtaiset lisätiedot ja 

mahdolliset muutokset kunnan tapahtumakalenterista. 

TAPAHTUMISSA HUOMIOITAVAA 

Pirkkalan kirjasto tarjoaa lukuvinkkejä aikuisille 

Kaipaatko lukuvinkkejä? Tule kuuntelemaan aikuisille suunnattua kirjavink-

kausta pääkirjastolle keskiviikkona 1.12. klo 18. Kirjaston henkilökunta vink-

kaa lukemista aikuisille kauno- ja tietokirjallisuuden, sarjakuvien sekä englan-

ninkielisen aineiston valikoimista. Tutustu tapahtumaan Pirkkalan kirjaston 

Facebookissa tai kunnan tapahtumakalenterissa. Tervetuloa saamaan uusia 

lukuideoita!  

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://projects.tuni.fi/tuottajapankki/uutiset/valmentavamentorointi/
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat
https://www.facebook.com/events/1771341353051860
https://www.facebook.com/events/1771341353051860
https://www.pirkkala.fi/kirjavinkkausta-paakirjastossa

