
 

Vanhat talot ja pihat –tapahtuman kohdehaku on avoinna 

Vanhoissa taloissa on tunnelmaa! Pirkkalan vanhat talot ja pihat 2022 avaa 

alueen vanhat talot, pihat ja muut kohteet yleisölle sunnuntaina 29. touko-

kuuta klo 10-17. Ilmoita oma kohteesi mukaan 24.huhtikuuta mennessä verk-

kolomakkeella.  

Lisätietoa kunnan kulttuuripalveluista kulttuurikoordinaattorilta ja tapahtu-

man verkkosivulta.  

 

Vastaa Pirkanmaan tapahtuma- ja kulttuuribarometriin! 

Pirkanmaan kunnat käynnistävät vuosittain toteutettavan tapahtuma- ja kult-

tuuribarometrin. Kyselyn avulla kartoitetaan maakunnassa toimivien ko-

ronapandemiasta kärsineiden luovien alojen toimijoiden tilannetta. Tulosten 

avulla suunnataan alueen kuntien kehittämistoimintaa ja arvioidaan käynnis-

sä olevien kehitystoimien vaikuttavuutta. Kyselyyn voi osallistua anonyymisti 

20.3. asti. Vastaa kyselyyn verkkolomakkeella! 

Pirkkalan kunta tulee Ukrainaa 20 000 eurolla 

Pirkkalan kunta avustaa Ukrainaa ja sen kansalaisia 20 000 eurolla. Kunnanhallitus päätti asiasta kokoukses-

saan maanantaina. Apu annetaan rahallisena tukena ja se toimitetaan Ukrainalle avustusjärjestön tai muun 

luotettavan yhteistyökumppanin kanssa. Lue koko uutinen tästä (pirkkala.fi).  

Myös kulttuuri– ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry ja jäsenjärjestöt kannustavat kulttuurialaa tukemaan 

ukrainalaisia taiteentekijöitä. Nykytaiteen tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finland tarjoaa mah-

dollisuuden jakaa tietoa residenssimahdollisuuksista ja muista konkreettisia toimista. Lue lisää (www). 

Unelmien liikuntapäivä Pirkkalassa hakee esittelijöitä 

Kaiken liikkumisen juhlapäivä, Unelmien liikuntapäivä Pirkkalassa järjeste-

tään tiistaina 10.5. klo 17-20 Vapaa-aikakeskuksella. Tapahtuma kutsuu mu-

kaan kaikkia seuroja, järjestöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka edistävät kun-

talaisten liikkumista, harrastamista sekä hyvinvointia. Harrastusesittelijä- ja 

esityshaku tapahtuu sähköisen kyselylomakkeen kautta. Mukaan voi ilmoit-

tautua 3.4.2022 asti. Ilmoittaudu mukaan tästä! 
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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 

Galleria 2:ssa avautuu Karoliina Arvilommen ja Marjaana Rotkon näyttely 

Enemmän kuin osiensa summa -näyttely on esillä Galleria 2:ssa 12.3.-11.4. 

Tekstiilitaiteilija Karoliina Arvilommen seinälle sijoittuvat teokset käyvät vuo-

ropuhelua Marjaana Rotkon keraamisten veistosten kanssa. Materiaali on 

kummallakin keskeinen osa työskentelyä. Näyttelyssä eri materiaalit, peh-

meä ja kova kohtaavat. Taiteilijat ihmettelevät evoluution tuottaman maail-

man moninaisuutta. Galleriaan on vapaa pääsy. Lisätietoa: Pirkkala.fi 

 

Ehdota ohjelmaa koko juhlavuoden ajan (lomake) 

Voit ehdottaa ohjelmaasi mukaan juhlavuoden ohjelmaan milloin vain juhlavuoden aikana, sillä ohjelma 

täydentyy jatkuvasti. Ohjelmahaku on esillä Pirkkala100-verkkosivulla. 

Ohjelmanostoja maaliskuulle 

9.3.-6.4. Marjaliisa Alanko: Leikkiä langoilla, Pirkkalan taitokeskus 

La 19.3. Ja jumala loi naisen, ensi-ilta, Suupanniityn koulun teatteriluokka 

Su 27.3. 13:00-15:30 Kevätrieha, Pirkkalan vapaa-aikakeskus 

To 31.3. 18:00 Säveliä 1940-luvulta –yhteislaulutilaisuus, Silmun aula 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

JUHLAVUODEN AJANKOHTAISET 

Korjaustaito.fi neuvoo rakennusten säilyttävässä korjaamisessa 

Korjaustaito.fi-sivusto on Museoviraston ylläpitämä rakennusten kunnossapidon ja säilyttävän korjaamisen 

sivusto. Se tarjoaa tietoa rakennusten omistajille ja ylläpitäjille, korjausalan ammattilaisille ja viranomaisille 

sekä aiheen tutkijoille, opiskelijoille ja harrastajille. Lisätietoa: korjaustaito.fi  

Operaatio Pirkanmaan 1. ohjelmistojulkaisu juhlistaa yhteisöllisyyttä ja alueen kuntayhteistyötä  

Kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeen, Operaatio Pirkanmaan ensimmäisessä aallossa julkaistava oh-

jelmisto sisältää runsaasti yhteisöllistä toimintaa, jonka tarkoitus on lisätä kuntalaisten kulttuurihyvinvoin-

tia ja osallisuutta. Lisätietoa: operaatiopirkanmaa.fi 
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