
 

Kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2022 teemana on kestävä perintö 

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2022 teema kutsuu tekoihin kes-

tävän kulttuuriperinnön ja huomisen puolesta. Kulttuuriympäristöpäivien 

avaustilaisuus järjestetään 9.2.2022 klo 13–15 verkossa Teams-ympäristössä. 

Tapahtumassa kuulet mm. kuinka omia tapahtumia voi ilmoittaa mukaan Eu-

roopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan. Tutustu avauksen ohjelmaan ja 

ilmoittaudu mukaan tästä! 

 

Pirkkalan kunnan yleis- ja toiminta-avustusten haku on käynnissä 

Pirkkalan kunnan yleis- ja toiminta-avustukset ovat haettavissa 10.1.-10.2.2022. 

Hakemusten on oltava perillä viimeistään torstaina 10.2. klo 15.00. Kunnanhalli-

tus ja lautakunnat käsittelevät saapuneet yleis- ja toiminta-avustushakemukset 

helmi-huhtikuun aikana. Tutustu haettaviin avustuksiin ja avustustoiminnan pe-

riaatteisiin kunnan verkkosivuilla. Samalta sivulta löytyvät myös hakulomakkeet 

ja avustusten yhteyshenkilöiden tiedot. 

Pirkkala juhlii satavuotista kuntataivaltaan vuonna 2022  

Juhlavuosi näkyy kunnassa monin eri tavoin pitkin vuotta, muun muassa tee-

makuukausina ja erilaisina kampanjoina ja tapahtumina, kuten 100 luontote-

koa ja Elävä Suupantori -ohjelmakokonaisuus. Kunnan verkkosivuilla on jul-

kaistu ensimmäinen teemakuukausisivu, jossa voi käydä tutkimassa, millaista 

elämä oli 1920-luvun Pirkkalassa. Juhlavuoden tapahtumat päivittyvät tapah-

tumakalenteriin ja mukaan mahtuu uutta ohjelmaa koko vuoden ajan. Onnea 

100-vuotias Pirkkala! 

Valokuvaaja Annina Mannilan Paluu -näyttely Galleria 2:ssa 

Esillä on perinteisten valokuvavedosten lisäksi lasille vedostettuja kuvia, vi-

deoteos, diaprojisointi-installaatioita sekä äänimaisema. Näyttelyn henkilö- ja 

luontokuvat keskittyvät muistin tematiikkaan. Muisti on häilyväistä: muistot 

katoavat, muuttuvat ajan myötä, sekoittuvat toisiin muistoihin ja muiden ih-

misten kertomuksiin. Näyttely on esillä Galleria 2:ssa 14.1.-7.2.2022. Galleri-

aan on vapaa pääsy. Lue lisää näyttelystä kunnan tapahtumakalenterista.  

 

https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/Euroopan_kulttuuriymparistopaivien_tapahtumat/Kestava_perinto_2022_vuositeeman_avausti(62029)
https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/Euroopan_kulttuuriymparistopaivien_tapahtumat/Kestava_perinto_2022_vuositeeman_avausti(62029)
https://www.pirkkala.fi/avustukset
https://www.pirkkala.fi/pirkkala-1920-luvulla
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3
https://www.pirkkala.fi/valokuvaaja-annina-mannilan-nayttely-paluu-141-722022


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 

Varmista telttojen turvallisuus tapahtumassasi! 

Kevään ja kesän tapahtumien suunnittelu on vauhdissa ja myös turvallisuusnäkökulmat mietityttävät mo-

nia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tapahtumatur-

vallisuuden asiantuntijaverkosto ovat laatineet ohjeen kevyt-, pika- ja pop up -telttojen turvallisuudesta. 

Teltat eivät saa aiheuttaa ihmisille vaaraa tapahtumissa ja vastuu tästä on mm. käyttäjillä sekä tapahtuman 

järjestäjillä. Voit tutustua pdf-muotoiseen ohjeeseen Tukesin verkkosivuilla. 

 

Pirkkala 100 –villasukkien neulominen alkaa 

Mysteeriyhteisneulonta eli MKAL-työnä neulottavien sukkien ulkonäkö pal-

jastuu osa kerrallaan. Ensimmäinen osa on julkaistu tänään 20.1. Pirkkalan 

kunnan nettisivulla ja Facebookin tapahtumassa. Lankapaketteja voi ostaa 

Taitokeskus Pirkkalasta, Asiointipisteestä ja Taito Pirkanmaan verkkokaupas-

ta. Tule mukaan neulomaan omat juhlavuoden sukat! 

Lisätiedot: Pirkkala.fi > Mysteeriyhteisneulonta (MKAL) 

Osallistu jääsiilin rakentamiseen 

Siili valittiin 1990-luvun puolivälissä Pirkkalan kunnan nimikkoeläimeksi Pirk-

kalaisessa järjestetyssä yleisöäänestyksessä. Pirkkala 100-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi Suupantorille nousee oma siili jäätiilistä. Päiväkotiryhmät ovat ra-

kentaneet siilille pohjan ja nyt on kuntalaisten vuoro jäädyttää omat jäätiilet 

ja tuoda ne osaksi teosta. 

Lisätiedot: Pirkkala.fi > Uutiset 

JUHLAVUODEN AJANKOHTAISET 

Lisätietoa juhlavuodesta 

• Juhlavuoden verkkosivu: Pirkkala.fi/pirkkala100 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/55201866/Tapahtumissa+k%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4t+kevyt-,+pika-+ja+pop+up+-teltat+2021.pdf/0ff99cfb-aea8-b054-eeb2-75b47157e06b/Tapahtumissa+k%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4t+kevyt-,+pika-+ja+pop+up+-teltat+2021.pdf?t=16384530368
https://www.pirkkala.fi/mysteeriyhteisneulonta-mkal
https://www.pirkkala.fi/suupantorille-rakentuu-jaasiili
https://www.pirkkala.fi/pirkkala100

