
 

 

Ilmoittaudu Vanhusten viikon ulkoilukaveriksi! 

Kuluvalla viikolla 2.–9.10. vietetään Vanhustenviikkoa teemalla Yhdessä 

luontoon – joka iän oikeus. Jotta mahdollisimman moni ikäihminen pääsisi 

nauttimaan ulkoilusta, etsitään vanhustenviikolle ulkoilukavereita. Voit il-

moittautua ulkoilukaveriksi tai ulkoilukaveria etsiväksi. Katso lisätiedot ja il-

moittaudu mukaan > Pirkkala.fi 

Pirkkala-kampuksen taiteilijaksi valittiin Kaisa Berry 

Rakenteilla olevan Pirkkala-kampuksen taiteilijaksi valittiin ympäristötaiteilija 

ja arkkitehti Kaisa Berry teoskokonaisuudellaan Keidas. Kaksiosainen teosko-

konaisuus sijoittuu pääsisäänkäynnin julkisivun lasipintoihin sekä ruokalaan. 

Kampuksen taiteen teemana on kasvu. Keidas-teos saa inspiraationsa ympä-

röivästä luonnosta; Vähäjärven erilaisista korsista, ruoko- ja vesikasveista. Lue 

koko uutinen kampuksen taiteesta  > Pirkkala.fi 

Galleria 2:ssa Valentina Näsin näyttely Luonto edessäni 

Galleria 2:ssa nähdään lokakuussa kuvataiteilija Valentina Näsin maalauksia, 

jotka tuovat esiin Suomen luonnon ainutlaatuista kauneutta. Auringon sä-

teet, päivän valojen muodot, heijastukset ja taittumiset kiehtovat ja inspiroi-

vat taiteilijaa, joka on luonut kankaalle luonnon muotokuvia. Näyttely on 

avoinna 6.-31.10.2022 maanantaista perjantaihin klo 10-19 ja lauantaisin klo 

10-15. Galleriaan on vapaa pääsy. Lisätiedot > Pirkkala.fi  

 

Mitä löytyi Pirkkalankylältä kesän 2021 arkeologissa kaivauksissa? 

Muuritutkimus Oy suoritti Pirkkalassa arkeologiset pelastuskaivaukset tienra-

kennussuunnitelmien vuoksi. Arkeologi Sanni Salomaa luennoi kaivausten 

löydöistä ja tutkimuksen tilanteesta Silmussa ke 26.10. 17:30-19. Luennolla 

kuullaan kaivauksissa löydetyn runsaan aineiston analyysien tuloksista. Luen-

toa voi seurata myös verkossa. Luennon järjestävät yhteistyössä Pirkan opisto 

ja Pirkkalan kunta, ja se on osa Pirkkalan Muinaismarkkinoiden oheisohjel-

maa. Ilmoittaudu mukaan luennolle > Opistopalvelut.fi 

https://www.pirkkala.fi/vanhustenviikon-ulkoilukaveri
https://www.pirkkala.fi/pirkkala-kampuksen-taiteilijaksi-valittiin-ymparistotaiteilija-ja-arkkitehti-kaisa-berry-teoskokonaisuudellaan-keidas
https://www.pirkkala.fi/kuvataiteilija-valentina-nasin-nayttely-luonto-edessani-6-31102022
https://www.opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=21311&fbclid=IwAR0J3of7qYjjQegtDIbt1gBgK4L1uDuTBU4kWN_HApZAYo8epKUliw4y3lU


Syyslomalla lähdetään perheen kanssa Vaparille! 

Vapaa-aikakeskus täyttyy lapsiperheille suunnatusta tekemisestä iltapäivän ajaksi 

perjantaina 21.10. klo 13-16. Syysloman perheiden päivänä voi osallistua oman 

aikuisen kanssa muun muassa temppupisteelle, keppariradalle tai Ollin tanssi-

tuokioon. Pirkkalan kunta toteuttaa iltapäivän yhteistyössä Lastenliiton kanssa. 

Lisätietoa kunnan verkkosivuilta > Pirkkala.fi 

 
KUUKAUDEN KULTTUURIKURKISTUKSET 

Juhlavuoden synttäridisco on Halloween-disco 

Juhlavuoden synttäridiskossa jammaillaan huikean DJ:n tahdissa perjantaina 28.10. 

klo 17-19 Nuorisotila Nastassa. 3.-6. luokkalaisille suunnattuun Pirkkala 100-

Halloween-discoon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mutta mukaan mahtuu vain 

100 ensimmäistä diskoilijaa. Osallistuminen on maksutonta. Lisätietoa kunnan verk-

kosivuilta > Pirkkala.fi. 

Päivin satutuokio 

Ma 10.10. klo 10 Wivintuvan perhetuvalla.  

• Lisätiedot tuokiosta ja ilmoittautumisesta > Pirkkala.fi 

Vauvojen leikkipaja  

Ti 25.10. klo 10 nuorisotila Nastassa.  

• Lisätiedot pajasta ja ilmoittautumisesta > Pirkkala.fi 

Ikäihmisten kohtaamispaikka LÄHITORI avautuu koronatauon jälkeen 

Lähitorilla kohdataan erilaisten tapahtumien ja ryhmätoiminnan merkeissä. Pai-

kalla on myös asiakasohjaaja ja kahvitarjoilu. Lähitorit ovat avoinna maanantaisin 

klo 13-15.30 Senioritalo Pihlajamäessä, osoitteessa Perkiöntie 55 C.  Tervetuloa 

syksyn ensimmäiselle Lähitorille 17.10.2022! Ohjelmassa Ikääntyneiden palvelui-

den ja omaishoidon esittely sekä musiikkia ja yhteislaulua.  

Asunnottomien yötä vietetään teemalla ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta” 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Asunnottomien yön kansalaisliikkeen syn-

nystä. Asunnottomien yötä vietetään vuosittain YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen 

vastaisena päivänä 17.10. Pirkkalassa Asunnottomien yön tapahtuma järjestetään 

Suupantorilla ma 17.10. klo 15–20. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia ja vaat-

teiden ja tarvikkeiden jakelua. Katso lisätiedot kunnan verkkosivuilta > Pirkkala.fi 

Operaatio Pirkanmaa julkaisi uutta ohjelmistoa 

Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke, Operaatio Pirkanmaa, on tukenut 

vuoden 2022 aikana yli sataa projektia, joihin kuuluvat eri puolella Pirkanmaata syk-

syllä toteutettavat Kulttuuritempaukset. Toisen ohjelmistojulkaisun pääpaino on 

vuosilla 2023–2024, ja siinä suunnataan katse niin paikallisiin tekijöihin kuin euroop-

palaisiin kohtaamisiin. Lue koko uutinen > Operaatiopirkanmaa.fi 

https://www.pirkkala.fi/syysloman-perheiden-paiva
https://www.pirkkala.fi/pirkkala-100-halloweendisco
https://www.pirkkala.fi/paivin-satutuokio-2
https://www.pirkkala.fi/vauvojen-leikkipaja
https://www.pirkkala.fi/asunnottomien-yo-5
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/uutinen/operaatio-pirkanmaan-uusi-ohjelmistojulkaisu-kay-vuoropuhelua-niin-pirkanmaalla-kuin-euroopassa/


 

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 
 

Suomen kulttuurirahaston lokakuun haku 0n 10.10.-31.10.2022 

SKR myöntää lokakuun hausta apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn, sekä hankkeisiin ja 

hankintoihin. 

• Apurahainfo Zoom-webinaarina suomeksi tiistaina 11.10. klo 14-15.30.  

• Lisätiedot hausta ja infotilaisuudesta > Skr.fi S > Lokakuun haku 

 

AJANKOHTAISET APURAHAT & AVUSTUKSET 

1.-5.10. Luontoaiheinen taide– ja valokuvanäyttely Anian koululla 

1.-6.10.  Pirkkala 100 –neulepaidan yhteisneulonta (KAL) 

2.-9.10. Vanhustenviikko: Yhdessä luontoon—joka iän oikeus 

3.-9.10.  Vanhustenviikon ajatuspolku Vähäjärven ympäristössä 

8.10.  Taidepappilan retket lähikirkkoihin: Ylöjärven kirkko & Pispalan kirkko 

10.10.  Nuolialan Kirjakahvila 

12.10. Nojatuoliopastus: 2000-luku, viimeisimmät vuosikymmenet 

12.10.  Pääkirjaston kirjailijavieraana Arto Köykkä 

17.10. Asunnottomien yö Suupantorilla 

20.10.  Kädentaitoja Pirkankoivussa 

20.10.  Lasten taidepaja Pirkkalan Pääkirjastolla 

20.10.  Syysloman jumppamaraton Vapaa-aikakeskuksessa 

21.10. Syyloman perheiden päivä Vapaa-aikakeskuksessa 

28.10.  Pirkkala 100 – Halloween-disco 

29.10.  Elonkorjuujuhla Suupantorilla 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

PIRKKALA 100 –juhlavuoden ohjelmanostoja 

Taiken apurahojen ja avustusten haut ovat käynnissä 

Taiteilijoiden ja työryhmien kohdeapurahahaku on 3.10.-8.11.2022 

• Lisätiedot > Taike.fi > Apurahat yksityisille 

Yhteisöjen avustushaku on 3.10.–1.11.2022  

• Yhteisöille on avoinna kahdeksan erilaista hakua. Lisätiedot > Taike.fi > Apurahat yhteisöille 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille
https://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille

