
 

Muinaismarkkinat liittyi mukaan pirkanmaalaiseen festivaalien verkostoon 

Pirkkalan Muinaismarkkinat vahvistaa valtakunnallista markkinointiaan sekä 

tapahtuman ja kulttuurimatkailun kehittämistä liittymällä mukaan Pirkan-

maan festivaalit ry:n toimintaan. Pirfest on 39 festivaalin yhteisö, jonka ta-

voitteena on parantaa festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimintaedellytyk-

siä, auttaa festivaaleja kehittymään sekä tehdä niitä tunnetuksi kotimaassa ja 

ulkomailla. Lue koko uutinen > pirkkala.fi! 

 

Nojatuolimatkat esittelevät Pirkkalan historiaa vuosikymmenittäin 

Juhlavuoden kunniaksi Pirkkalan kunta ja Pirkkala-oppaat järjestävät yhteen-

sä viisi Nojatuoliopastusta. Luennot käsittelevät Pirkkalan historiaa syntyvuo-

sista tähän päivään. Nojatuoliopastukset järjestetään Pirkkalan yhteislukio 

Silmussa. Opastuksiin on vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautuminen vaa-

ditaan. Keskiviikkona 13.4.2022 klo 18.00 alkaen kuullaan 1920–1930-luvuista, 

ajasta ennen sotia. Lisätiedot ja ilmoittautuminen > pirkkala.fi.  

Summer Boomin artistit julkaistaan 12. huhtikuuta 

Kahden välivuoden jälkeen Summer Boom kutsuu jälleen kaikenikäiset kunta-

laiset viettämään kesäistä iltaa Keskusurheilukentälle lauantaina 11.6.2022 

klo 18–21 ilmaiseen ulkoilmakonserttiin.  

Kenen tahdissa kesäkuussa jammailet selviää tiistaina 12.4. klo 18, kun ta-

pahtuman artistit julkaistaan suorassa lähetyksessä Pirkkalan nuorisopalvelui-

den YouTube-kanavalla. Seuraa julkaisua täältä > Youtube.com. 

Kulttuuri ja taide virtaa -verkostoitumiskahvit toukokuussa! 

Kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä, Kulttuuri- ja taide virtaa –projekti, 

järjestää yhdessä kuntien sekä Operaatio Pirkanmaan kanssa keväällä 2022 

taiteilijoille, kulttuuri- ja taideyhteisöille sekä kulttuurialan tuottajille suun-

nattuja verkostoitumistilaisuuksia. Pirkkalan verkostoitumiskahvit järjeste-

tään torstaina 5.5. klo 17.00–19.30 Pirkkalan yhteislukio Silmussa. llmoit-

taudu mukaan 27.4. mennessä! Lisätiedot > pirkkala.fi. 

 

https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-vanhat-talot-ja-pihat-2022-kohdehaku-on-kaynnissa
https://www.pirkkala.fi/muinaismarkkinat-liittyy-mukaan-pirkanmaalaiseen-festivaaliverkostoon
https://www.pirkkala.fi/kulttuuritoimija-vastaa-pirkanmaan-tapahtuma-ja-kulttuuribarometriin
https://www.pirkkala.fi/nojatuoliopastus-1920-1930-luku-ennen-sotia
http://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g/featured
https://www.pirkkala.fi/pirkkalalaisten-taiteilijoiden-ja-kulttuuri-ja-taidetoimijoiden-verkostoitumiskahvit


Pidetään yhteyttä! 

Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.  

Karoliina Karpiomaa 
vs. kulttuurikoordinaattori 
040 133 5698 
 

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 
Vastuualueemme löydät tarkemmin Pirkkalan kunnan kulttuurin verkkosivuilta > pirkkala.fi/kulttuuri 

Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi. 
Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet 

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 

Marika Eromäki 
vs. kulttuurituottaja 
040 133 5773 

Anni Riskala 
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 
050 394 2422 
 

Romanien kansallispäivän konsertti Galleria 2:ssa 

Romanien kansallispäivää vietetään 8.4. ympäri maailmaa. Pirkkalassa päivää vietetään konsertin merkeissä 

klo 15 alkaen Galleria 2:ssa, jossa mustalaismusiikkia esittää Pertti Palm, Tummat tunteet. Kokoonpanossa 

esiintyy Pertti Palm (laulu ja kitara), Ingrid Palm (laulu) ja Timo Sormunen (haitari). Tilaisuuteen on vapaa 

pääsy. 

 

9.4.–1.5.  Ikkuna metsään - Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän oppilastöiden näyttely 

10.4.   Pergolesi: Stabat Mater, Pirkkalan kirkko 

11.–14.4.  Pääsiäismunajahti 

13.4., 20.4. ja 27.4. Alakouluikäisten liikuntakerho ja höntsykoris yläkoululaisille 

21.4. ja 28.4. Musiikkiliikuntaa 50-tyyliin 

23.4.   Taideopappilan retket lähikirkkoihin: Vesilahden kirkko 

25.4.   Pirkkalan Puhallinorkesterin kevätkonsertti 

29.4.   Kevätkisat olympiahengessä, Vanhustyönkeskus Pirkankoivu 

29.4.   Vappumunkitus! Nuorisotila Nasta 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

PIRKKALA 100 -JUHLAVUODEN OHJELMANOSTOJA 

AJANKOHTAISIA AVUSTUSHAKUJA 

Wihurin rahasto 

• Apurahahaku tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin avoinna 8.-31.5.2022 

• Lisätiedot: wihurinrahasto.fi 

Pirkanmaan osuuskaupan kevään 2022 Kannustajat -äänestys 

• Tukea lastan harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille. Hakemukset 15.4. mennessä. 

• Lisätiedot: pirkanmaanosuukauppa.fi 

Kansallisena veteraanipäivänä muistetaan sotaveteraaneja 

Kansallista veteraanipäivää vietetään vuosittain 27.4. Suomen sotaveteraanien kunniaksi ja muistoksi sodan 

päättymisestä. Tänä vuonna veteraanipäivän teemana on Maamme versoo uutta. Teema korostaa sotiem-

me veteraanien perinnön siirtymistä nuoremmille sukupolville jaetuksi ymmärrykseksi, josta kasvaa uutta 

sisältöä. Valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Lappeenrannassa. Tilaisuutta voi seurata Ylen kanavilta.  

Pirkkalassa veteraaneja muistetaan kutsumalla heidät kunnan järjestämälle juhlalounaalle. 

 

 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3
https://wihurinrahasto.fi/
https://pirkanmaanosuuskauppa.fi/news/kelpaisiko-yhdistyksellenne-1000-3000-euroa-ilmoittautukaa-kannustajat-aanestykseen/

