
 

 

Joulunavausviikonloppua vietetään tapahtumien merkeissä 

Pirkkalan Joulunavaus järjestetään 26.-27.11.2022. Lauantaina ohjelmassa on 

joulutapahtuma Suupantorilla ja sunnuntaina joulumyyjäiset Pirkkalan vapaa-

aikakeskuksella. Joulutapahtumassa Suupantorin lavalla esiintyy mm. Orffit, 

Taikapukki ja Belenos Group of Arts, joka tarjoilee huikean valoshown. Vapaa-

aikakeskuksen Joulumyyjäisissä myynnissä on jouluisia tuotteita. Paikalla on 

myös joulupukki. Tapahtumiin on vapaa pääsy.  

Pirkkalan kunnan taidekokoelman teoksia esillä Galleria 2:ssa 

Kunnan 100-vuotisjuhlavuotta julistava näyttely Ajan virtaa - teoksia Pirkka-

lan kunnan taidekokoelmasta on esillä Galleria 2:ssa 4.11.-5.12.2022. Pirkka-

lan kunnan taidekokoelma käsittää yli 400 te0sta sekä Allan Salon kokoelman. 

Näyttelyssä on esillä teoksia eri vuosikymmeniltä mm. Allan Salolta, Armas 

Rauniolta sekä kokoelman uudempiq teoksia. Galleria 2 on avoinna ma-pe klo 

10-19, la 10-15 ja sinne on vapaa pääsy. Lue lisää > Pirkkala.fi  

Arkeologi Leena Koiviston luennolla kuullaan Panelian miekkalöydöstä 

Pronssikautiset esinelöydöt ovat Suomessa melko harvinaisia. Kesällä 2021 

panelialainen metallinetsintäharrastaja löysi katkelmallisen miekan. Mitä 

miekkalöydölle kuuluu nyt? Arkeologi Leena Koivisto kertoo löydöstä ilmais-

luennolla Silmussa ke 9.11. klo 17.30–19. Luentoa voi seurata myös verkossa. 

Luennon järjestävät Pirkan opisto ja Pirkkalan kunta. Luento on osa Muinais-

markkinoiden oheisohjelmaa. Lisätiedot > Opistopalvelut.fi 

 

Peliviikolla juhlitaan nuorisopalveluiden YouTube-kanavan synttäreitä 

Valtakunnallista peliviikkoa vietetään ensi viikolla 7.-13.11. Koko Suomen etä- 

ja lähitapahtumat löydät osoitteesta www.peliviikko.fi.  

Pirkkalan nuorisopalvelut-YouTube-kanavan synttäreiden kunniaksi Tuomas 

ja Arttu pitävät pitkän striimilähetyksen sunnuntaina 13.11. klo 15–21. Luvas-

sa on synttärikokkailua, pelailua ja muuta juhlateemaan sopivaa. Osallistu 

juhliin YouTubessa > Youtube.com 

https://www.pirkkala.fi/ajan-virtaa-teoksia-pirkkalan-kunnan-taidekokoelmasta-411-5122022
https://www.opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=21312
http://www.peliviikko.fi/
http://www.youtube.com/channel/UCAyQIWq9FWAe1U0UqPORt5g


Pirkkalan Pelimannit konsertoivat Galleria 2:ssa 

Pelimannit juhlistavat kunnan 100-vuotisjuhlavuotta galleriakonsertilla keski-

viikkona 23.11.2022 klo 19-20. Tilaisuudessa kuullaan perinteistä pelimannioh-

jelmistoa sekä tuoreita, ennakkoluulottomia sovituksia vanhoista kappaleista. 

Tärkeässä osassa ovat Haikan kylässä asuneen oltermanni Huugo Värälän sä-

vellykset ja sanoitukset. Konserttiin on vapaa pääsy. Lisätietoa > Pirkkala.fi > 

Tapahtumat 

 

Lasten Pirkkaset -kulttuurikuukauden teemana Monenlaista erilaista 

Helmikuussa 2023 vietettävillä Pirkanmaan lastenkulttuuriviikoilla nostetaan 

esiin kulttuurista moninaisuutta. Mukaan mahtuvat lapsille ja lapsiperheille 

suunnatut tapahtumat ja toiminnot. Tapahtumahaku kuukauteen on auki  

1.-31.12.2022. Lisätietoa joulukuun kulttuuriuutisissa sekä lähempänä kunnan 

verkosivuilla > Pirkkala.fi > lastenkulttuuri 

KOVA - Kohti vastuullisia elämyksiä –hanke matkailutoimijoille 

KOVA-hankkeen tavoitteena on tukea pirkanmaalaisia elämystalouden ja matkailualan yrityksiä muutosky-

vykkyydessä ja vastuullisuuden edistämisessä. Hanke tarjoaa laadukasta, yrityksille maksutonta ohjausta ja 

koulutusta ja yrityksiä tuetaan kehityssuunnitelman laatimisessa, joka on yhteensopiva Valitse vastuullisem-

min ja Sustainable Travel Finland -ohjelmien kanssa. Hankkeen toteuttajina ovat Ekokumppanit, Tampereen 

yliopisto ja Visit Tampere.  

 

KOVA kouluttaa 

Muutoskyvykkyys: Työelämä muuttuu, johtaminen sen mukana ti 15.11. klo 9-11.30 

 

Tutustu hankkeeseen ja koulutuksiin > Ekokumppanit.fi 

Pirkanmaan järjestöjen toiminta näkyväksi yhteisessä julkaisussa 

Artteli-kumppanuusyhdistys haluaa tehdä järjestötoimintaa entistä näkyväm-

mäksi Pirkanmaalla. Artteli laatii parhaillaan järjestöjen yhteistä julkaisua, jon-

ka tavoitteena on tuoda Pirkanmaan järjestötoimintaa ja sen merkitystä moni-

puolisesti esiin tarinoin, kokemuksin ja faktoin. 

Lisätiedot > Artteli.fi > Ajankohtaista 

Kulttuuri kunnissa - kulttuuri lisätty THL:n HYTE-kertoimen prosessi-indikaattoreihin  

Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa 

eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suu-

ruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Lisäosan suuruus 

määräytyy toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista ja tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista. Proses-

si-indikaattoreissa huomioidaan nyt myös kulttuuri, indikaattorina kulttuuriin osallistumisen kynnyksen ma-

daltaminen. Prosessi-indikaattorit on kerätty THL:n TEA-tiedonkeruiden yhteydessä suoraan kunnista. 

Lisätietoa >THL.fi 

https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-pelimannit-galleria-2ssa-23112022
https://www.pirkkala.fi/pirkkalan-pelimannit-galleria-2ssa-23112022
https://www.pirkkala.fi/lastenkulttuuri
https://hankkeet.ekokumppanit.fi/kova-hanke/
https://www.artteli.fi/ajankohtaista/pirkanmaan-jarjestojen-toiminta-nakyvaksi-yhteisessa-julkaisussa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille/prosessi-indikaattorit


 

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 
 

VIELÄ EHTII! Taiken taiteilijoiden ja työryhmien kohdeapurahahaku 8.11.2022 mennessä 

• Lisätiedot > Taike.fi > Apurahat yksityisille 

 

AJANKOHTAISIA AVUSTUSHAKUJA JA KOULUTUKSIA 

1.-30.11. Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän Pirkkala 100 v. -juhlanäyttely, Pääkirjasto 

4.11.-5.12. Ajan virtaa - teoksia Pirkkalan kunnan taidekokoelmasta, Galleria 2 

9.11.  Luento: Argeologi Leena Koivisto, Panelian miekkalöytö, Silmu 

9.11.  Kirjailijavieras Niina Repo, Pääkirjasto 

13.11.  Nuorisopalveluiden YouTube –stream synttärilähetys 

19.11. Kirjasto on Pop!, Pääkirjasto 

20.11. Hyväntekeväisyyskonsertti: Pentti Hietanen, Silmu 

21.11. Pirkkalan puhallinorkesterin syyskonsertti 

23.11. Galleriakonsertti: Pirkkalan Pelimannit, Galleria 2 

26.11. Joulutapahtuma Suupantorilla 

27.11.  Joulumyyjäiset, Pirkkalan vapaa-aikakeskus 

6.12.  Itsenäisyyspäivän juhla, Nuoliala-keskus 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

PIRKKALA 100 –juhlavuoden ohjelmanostoja 

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen - Ideahaku avoinna! 

• Hakuaika 31.10.–2.12.2022. Varsinainen teemahaku alkaa keväällä 2023. 

• Hakuinfo 9.11. klo 9.30 

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen infoon > Rakennerahastot.fi 

TUOTTAJAPANKKI: Tuottajien sopimusoikeuskoulutus 28.11. klo 14-16.30 

• Lisätiedot > Facebook.com  

 

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat?events.category=614dba44475a6c5441dea3c3
https://rakennerahastot.fi/-/luovan-ja-kulttuurialan-innovaatio-osaaminen-ideahaku-on-nyt-julkaistu
https://www.facebook.com/events/1314417689371836/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_li

