
 

Neulo omat Pirkkala 100 –villasukat! 

Juhlavuoden kunniaksi Pirkkalan kunta järjestää mysteeriyhteisneulontaa yh-

teistyössä Taitokeskus Pirkkalan kanssa. Tammikuussa syntyvät Pirkkala-

aiheiset villasukat, jotka on suunnitellut pirkkalalainen neulesuunnittelija Sari-

anna Lehtonen. Mysteeriyhteisneulontana eli MKAL-työnä neulottavien suk-

kien ulkonäkö paljastuu osa kerrallaan. Lankapaketit ovat myynnissä Taito-

keskus Pirkkalassa, Asiointipisteessä ja Taito Pirkanmaan verkkokaupassa. 

Lue lisää kunnan verkkosivuilta! 

 

Eero Niveksen Taidetta esillä Galleria 2:ssa 9.12.2021-10.1.2022 

Galleria 2:ssa avautuu tänään kuvataiteilija Eero Niveksen näyttely Taidetta. 

Teosten aiheet pohjautuvat luontoon, jonka puoliabstrakti todellisuus kiehtoo 

taiteilijaa. Teoksissa on havaittavissa monia eläimellisiä viittauksia, jotka tai-

teellisen prosessin ja itsetutkistelun kautta löytävät tiensä taiteeseen. Lue li-

sää näyttelystä kunnan tapahtumakalenterista ja tutustu  ensi vuoden näytte-

lykalenteriin Gallerian verkkosivuilla. Galleriaan on vapaa pääsy. 

Vinkkaa vapaaehtoista, joka ansaitsee tulla muistetuksi! 

Pirkkalassa moni tekee tärkeää vapaaehtoistyötä. Yhteistä vapaaehtoistoimin-

nalle on se, että sitä tehdään palkatta, omasta vapaasta tahdosta ja sen avulla 

halutaan auttaa muita. Pirkkala 100 -juhlavuoden aikana muistetaan sataa pirk-

kalalaista vapaaehtoista. Kerro kuka ansaitsee tulla muistetuksi ja vinkkaa vapaa-

ehtoista tästä aukeavalla lomakkeella! Kampanjan toteuttavat  osallisuus– ja hy-

vinvointifoorumi ja kunnan työllisyyspalvelut. Vapaaehtoisia palkitaan pitkin juh-

lavuotta. 

Joululivessä vieraana Roni Back 

Vuoden viimeisessä Pirkkalan Nuorisopalveluiden YouTube-lähetyksessä sun-

nuntaina 19.12. klo 18-19 vietetään pikkujouluja. Tubettaja Roni Back piipah-

taa mukana tonttuilemassa, vastailee nuorten kysymyksiin sekä osallistuu 

nuoriso-ohjaajien jouluhaasteeseen. Ronille voi lähettää kysymyksiä ennak-

koon Nuorisopalveluiden Instagramin kysymysboxin kautta keskiviikosta  

15.12. alkaen.  

 

https://www.pirkkala.fi/mysteeriyhteisneulonta-mkal
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-eero-niveksen-taidetta-galleria-2ssa-9122021-1012022
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
https://q.surveypal.com/Vinkkaa-vapaaehtoinen/0
https://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g
https://www.instagram.com/pirkkalan_nuorisopalvelut/


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 

Kulttuurin TEAviisari 2021 tulokset on julkaistu 

Kulttuurin rooli kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä on vahvis-

tunut. Aiempaa useampi kunta kirjaa kulttuuritoiminnan tavoitteet hyvinvoin-

tikertomukseensa tai määrittelee tavoitteet talousarviossaan. Kunnat myös 

huomioivat vuonna 2019 uudistuneen, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun 

lain päätöksenteossaan aiempaa paremmin. Asia käy ilmi THL:n, Kuntaliiton 

ja OKM:n keväällä 2021 toteuttamasta tiedonkeruusta. Lue lisää TEAviisarin 

tuloksista ja käy katsomassa Pirkkalan tiedot TEAviisari-verkkopalvelusta. 

 

• Haussa ovat korona-apurahat taiteilijoille ja erityisavustukset taide– ja kulttuurialan yhteisöille. 

• Lisätiedot: Taike.fi  

Taide– ja kulttuurialan kuudes koronahaku avoinna 21.12.2021 asti 

Kulttuurihyvinvoinnin äärellä 

Elämyksen verran kohti parempaa arkea – Kulttuurihyvinvointi osana kunta-

laisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä -seminaari järjestettiin 

17.11.2021 Tampereen G Livelabissa. Seminaarista on nyt julkaistu tallenne, 

joka sisältää kiinnostavia puheenvuoroja ja ajankohtaisen infopaketin kulttuu-

rihyvinvoinnista kaikille asiasta kiinnostuneille ja hyvinvoinnin parissa työtä 

tekeville. Katso tallenne YouTubessa. Lämmin suosituksemme!  

Lahjoitukset lämmittivät 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja A-klinikkasäätiön Lahjoita lämpöä -

kampanja on päättynyt. Lahjoita lämpöä - kampanja haastoi ihmisiä neulo-

maan asunnottomille ja muille vähäosaisille villasukkia ja lapasia. Lahjoituksia 

otettiin vastaan Pirkkalassa neljässä eri keräyspisteessä syyskuusta marras-

kuun loppuun. Neulelahjoituksia tuli valtavat määrät ja niitä on jaettu eri ka-

navien kautta tarvitseville. Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille! 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://thl.fi/fi/-/kulttuuri-on-aiempaa-vahvemmin-mukana-kuntien-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyossa
https://thl.fi/fi/-/kulttuuri-on-aiempaa-vahvemmin-mukana-kuntien-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyossa
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1401612
https://www.youtube.com/watch?v=utSQC4A5MZ8

