
 

 

Millainen keskusta Pirkkalassa tulisi tulevaisuudessa olla? 

Pirkkalassa järjestetään 20.9. klo 18-20 Erätaukokeskustelu, jonka aiheena on 

”millainen keskusta Pirkkalassa tulisi tulevaisuudessa olla?”. Erätauko on ra-

kentavan keskustelun menetelmä, jonka avulla kaikki tilaisuuteen osallistujat 

saavat äänensä kuuluviin. Aineistoa hyödynnetään monella tapaa kunnan ja 

keskustan kehittämisessä. Keskustelu käydään Teams-sovelluksen välityksel-

lä ja mukaan mahtuu 30 keskutelijaa. Ilmoittaudu mukaan 11.9. mennessä 

tästä (surveypal.com) 

Ransu Karvakuonon syystreffeillä soivat lasten ikivihreät  

Nuoliala-keskuksen salissa su 25.9. klo 15 järjestettävän lastenkonsertin vie-

raana ovat Pikku Kakkosesta ja Sor-sor-sormileikit-ohjelmasta tuttu Eeva-

Leena Pokela ja Loiskis-orkesteri. Pirkkalan juhlavuoden syyskuun vuosiluku-

teemaan 1980-lukuun kurkistamme suomalaiseen lastenmusiikin kautta, 

kuulemme vanhoja klassikoita sekä uudempia kappaleita Lasten ikivihreät -

teemalla. Konserttiin on vapaa pääsy. Lisätiedot > Pirkkala.fi  

Pirkkala 100 –neulepaidan yhteisneulonta alkaa 15.9. 

Viime keväänä neulepuikot heiluivat monessa kodissa Pirkkalan omien villa-

sukkien tahtiin. Nyt syksyllä on vuorossa Pirkkalalle suunnitellun kaarroke-

neuleen yhteisneulonta KAL (Knit Along). Kaarrokeneule on yksi viime aiko-

jen suurimmista käsityösuosikeista. Neuleen ohje julkaistaan neljässä osassa 

15.9. alkaen. Muhkeat villalankapaketit eri värivaihtoehdoissa ovat saapuneet 

myyntiin Asiointipisteeseen ja Taitokeskus Pirkkalaan. Lisätiedot > Pirkkala.fi 

 

Galleria 2:ssa Jussi Haron ”Veistoksia ynnä muuta sellaista” 

Galleria 2:ssa nähdään syyskuussa Nokialta lähtöisin olevan kuvataiteilija Jus-

si Haron teoksia vuosilta 2013-2022. Näyttelyssä on Haron aiempien teoksien 

lisäksi juuri näyttelyä varten valmistuneita ja ensi kertaa esillä olevia uusia 

teoksia. Näyttely tarjoaa teosten lisäksi ainutkertaisen näkymän Haron tai-

teelliseen työskentelyyn. Galleria on avoinna ma-pe klo 10-19, la klo 10-15 ja 

näyttelyyn on vapaa pääsy. Lisätiedot > Pirkkala.fi 

https://q.surveypal.com/Erataukokeskustelu/0
https://q.surveypal.com/Erataukokeskustelu/0
http://www.pirkkala.fi/ransu-karvakuonon-syystreffit
https://www.pirkkala.fi/pirkkala-100-neulepaidan-ohje
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-jussi-haron-nayttely-veistoksia-ynna-muuta-sellaista-89-3102022


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 
 

Vietä syksyinen ilta Anian lintupuistossa 

Anian lintupuisto ry:n kutsuu kuntalaiset tunnelmalliseen syysiltaan ja luontoaiheisiin näyttelyihin torstaina 

29.9. klo 18 alkaen Anian koululle. Kaikille avoimen tilaisuuden ohjelmassa on kiinnostavia puheenvuoroja 

aiheen ympäriltä, musiikkia ja tutustumista lintupuistoon. Koska tilaisuudessa on tarjoilua, toivotaan ilmoit-

tautumista etukäteen 27.09. mennessä tekstiviestillä numeroon 050 570 7587/Henna tai 050 339 6758/Arja.  

 

Vauvat sirkustelevat Wivintuvalla 

Alle 12-kuukautisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen suunnatut maksuttomat 

tutustumispajat vauvasirkukseen järjestetään perjantaina 23.9. klo 12.45–13.15 sekä 

13.30–14 Wivintuvalla.  Pajoihin on ennakkoilmoittautuminen tekstiviestitse p. 

0503267544. Vauvasirkuspajat ovat osa lapsiperheille suunnattua matalankynnyk-

sen maksutonta Kulttuurikurkistus-toimintaa. Lisätiedot > Pirkkala.fi  

MAKSUTONTA KOULUTUSTA TARJOLLA KULTTUURIN JA TAITEEN TEKIJÖILLE 

Tuottajapankin turvallisuusluennolla syvennytään tapahtumaturvallisuuteen 

Tuottajille suunnatun luennon aiheena laajasti tapahtumaturvallisuus tuottajien näkökulmasta. Kouluttajana 

toimii ylitarkastaja Kari Koponen Tukesista (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Kuluttajapalveluiden turvalli-

suus / Yleisötapahtumat ja moottoriurheilu) ja käsittelyssä Case: Jääkiekon MM-kisat Tampereella, josta ker-

too turvallisuuspäällikkö Juha-Matti Mäkitalo (Tampereen kaupunki). Koulutus järjestetään ti 27.9. klo 12-

15 Tamkin pääkampuksella, tila B6-33, Kuntokatu 3. Ilmoittaudu mukaan tästä > Office.com (Forms)   

Operaatio Pirkanmaa järjestää maksuttoman yritysyhteistyön koulutussarjan kulttuuritoimijoille 

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan yritysyhteistyön rautainen ammattilainen, Pink Eminencen toimitusjohtaja Outi 

Raatikainen tuo osaamisensa Pirkanmaan kulttuuritoimijoiden käyttöön maksuttomalla työpajasarjalla, jon-

ka Operaatio Pirkanmaa järjestää kolmena peräkkäisenä keskiviikkona: 21.9., 28.9. ja 5.10. klo 17–20 välisenä 

aikana. Lisätiedot > Operaatiopirkanmaa.fi 

Asiantuntijoilta apua taide- ja kulttuurialan palvelujen hinnoitteluun 

Kaipaatko apua taidepalvelun hinnoitteluun? Taide- ja kulttuurialan palvelujen hinnoittelu voi joskus tuntua 

haastavalta. Tule kuuntelemaan, mitä vinkkejä alan asiantuntijoilla on aiheesta. Tilaisuus järjestetään Kulttuu-

ritalo Laikun musiikkisalissa tiistaina 27.9. klo 13. Tapahtuma striimataan myös KulttuuriTampere-YouTube-

kanavalle ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan samalla kanavalla. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 

23.9. mennessä. Lisätiedot > Tampere.fi 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
http://www.pirkkala.fi/lastenkulttuuri
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEAScBEC-HghPprxxB-IGyzFUMkxaWEVLSlFCRE5OOVBaSzJORFc3OU44Ni4u
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/ajankohtaista/operaatio-pirkanmaa-jarjestaa-maksuttoman-yritysyhteistyon-koulutussarjan/
https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2022/09/01/asiantuntijoilta-apua-taide-ja-kulttuurialan-palvelujen-hinnoitteluun-0

