
 

Luovat ideat ja osaaminen pakettiin 

Pirkanmaalaisille taiteilijoille ja tuottajille on tarjolla maksuttomia tuotteis-

tamiskoulutuksia kevään aikana. Tuottajan työtä tehdään hyvin erilaisilla 

nimikkeillä ja myös vapaaehtoisesti mm. monissa järjestöissä, yhdistyksissä 

ja seuroissa, joten koulutuksiin voi osallistua monenlaisilla taustoilla. Tutus-

tu koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan Tuottajapankin verkkosivuilla. 

 

Galleria 2:n näyttelyhaku vuodelle 2023 on nyt avoinna  

Galleria 2 on kuvataiteen näyttelytila, jossa on esillä pääasiassa ammattitai-

teilijoiden maalauksia, piirustuksia, veistoksia, valokuvia, taidekäsityötä, 

muotoilua, installaatiota ja mediataidetta. Galleria 2 on näyttelynjärjestäjälle 

maksuton. Näyttelyaikojen haku on avoinna maaliskuun loppuun saakka  ja 

hakemuksen voi täyttää verkossa e-lomakkeella. Lisätietoa näyttelyhausta ja 

tilasta löydät Galleria 2:n verkkosivuilta.  

Lasten Pirkkasissa etsitään supervoimia! 

Tänä vuonna kulttuurikuukautta vietetään aikaisempaa pidemmällä aikavälillä 

1.2.–13.3.2022. Supervoimaa kulttuurista -teema johdattaa meidät tutustu-

maan omiin ihmeellisiin ja ehkä myös täysin uusiin puoliimme. Tarjolla on 

kymmeniä kiinnostavia, lennokkaita ja innostavia kulttuuritapahtumia, joita 

ovat tuottaneet yksityiset toimijat, opistot, kulttuurikeskukset ja kunnat. 

Tutustu ohjelmaan Lasten Pirkkasten verkkosivuilla! 

Osallistu Kulttuurikyselyyn! 

Vastaamalla kyselyyn on mahdollista vaikuttaa kunnan tarjoamien kulttuuri-

palveluiden ja -toiminnan kehittämiseen. Kulttuurikyselyn avulla voi myös 

antaa palautetta vuoden 2021 tapahtumista ja muista kulttuuripalveluista. 

Kysely on käynnissä 28.2. asti ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kaikkien 

yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme yhden 30 € arvoisen lahjakortin 

Vapaa-aikakeskukseen sekä 4 Pirkkala- mukia. Kyselylomakkeelle pääset 

tästä! 

 

https://projects.tuni.fi/tuottajapankki/uutiset/tuotteistamiskoulutuksia-kevaalla-luovat-ideat-ja-osaaminen-pakettiin/
https://q.surveypal.com/Galleria-2-hakemus-2023/0
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
https://www.lastenpirkkaset.fi/lastenpirkkaset
https://q.surveypal.com/Kulttuurikysely-2021
https://q.surveypal.com/Kulttuurikysely-2021


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 

Kuvataiteilija Maria Leskisen Monimuotoisuuden ylistys Galleria 2:ssa  

Esillä on maalauksia, piirustuksia ja interaktiivisia teoksia, joissa käsitellään 

ympäristöä. Monimuotoisuuden ylistys näkyy eläinten, luonnon ja taiteen ma-

teriaalien monipuolisena ilmenemisenä. Katsoja voi liikutella ja kokeilla osaa 

teoksista ja samalla oppia uusia asioita. Osallistava taideteos aktivoi katsojaa 

ja tuo hänet näin lähemmäs teosta. Näyttely on esillä 10.2.-7.3.2022 Galleria 

2:ssa, jonne on vapaa pääsy. Lue lisää kunnan tapahtumakalenterista.  

 

Pirkkalan kunnan yleis- ja toiminta-avustusten haku on käynnissä 10.2.2022 asti 

Lisätiedot: Pirkkala.fi > Avustukset  

 

SKR:n Pirkanmaan rahaston vuoden 2022 apurahahaku on käynnissä 10.2.2022 asti 

Lisätiedot: Skr.fi > Pirkanmaan rahasto > Pirkanmaan apurahat 

 

Taide– ja kulttuurialan seuraava koronahaku on 4.-17.2.2022 

Lisätiedot: Taike.fi  

AJANKOHTAISET AVUSTUKSET 

Pirkkala.fi tarjoaa tietoa kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä  

Pirkkalan kunnan verkkosivuilla on julkaistu kattava infopaketti kunnan ja 

järjestöjen välisestä yhteistyöstä. Verkkosivukokonaisuuteen on koottu tie-

toa mm. kunnan avustuksista, varattavista tiloista sekä erilaisista kunnan ja 

järjestöjen yhteistyömuodoista. Tarjolla on myös infoa muiden kuin kunnan 

myöntämistä avustuksista. Tutustu järjestöyhteistyön muotoihin kunnan 

sivuilla! 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-maria-leskisen-monimuotoisuuden-ylistys-102-732022
https://www.pirkkala.fi/avustukset
https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat
https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1413499
https://www.pirkkala.fi/kunnan-ja-jarjestojen-valinen-yhteistyo
https://www.pirkkala.fi/kunnan-ja-jarjestojen-valinen-yhteistyo

