
 

 

Pirkanmaan kulttuuripankki avautui taiteen ja kulttuurintekijöille 

Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on 

koota laajasti yhteen paikalliset kulttuurin- ja taiteentekijät sekä heidän 

tilattavat palvelunsa. Kulttuuripankki toimii kulttuurin tekijöiden ja pal-

velujen näyteikkunana ja verkostoitumisen edistäjänä.  Ilmoita omat pal-

velusi pankkiin, josta tilaajat kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä löytävät 

tekijät samasta palvelusta.  

Tutustu Pirkanmaan kulttuuripankkiin > Kulttuuripankki.fi. 

Tervetuloa itsenäisyyspäivän juhlaan! 

Kuntalaisten yhteistä itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään Nuoliala-

keskuksessa tiistaina 6.12. klo 13 alkaen. Tilaisuudessa on ohjelmaa 

Suomen itsenäisyyspäivän ja Pirkkalan 100-vuotisjuhlavuoden henges-

sä. Ohjelmaosuuden jälkeen on kahvitarjoilu noin klo 14. Juhla on kaikil-

le avoin ja ilmainen. Toivomme kaikilta tilaisuuteen osallistujilta juhla-

vaa pukeutumista.  

Lisätiedot ja ohjelma > Pirkkala.fi > Itsenäisyyspäivä 2022 

Galleria 2:ssa Pirkan opiston taidekoulun oppilastöiden näyttely  

Poimintoja-näyttelyssä on esillä taidekoulun 2., 3. ja 4. vuosikurssin 

opiskelijoiden töitä. Näyttely kertoo taidekoulun arkisesta aherruksesta 

ja tekee sen toimintaa tunnetuksi. Näyttelyn töiden valinta ja pystytys 

on 3. vuosikurssin harjoitustyö osana taidekoulun opetussuunnitelmaa.  

 

Näyttely on avoinna 8.12.2022-9.1.2023. Galleriaan on vapaa pääsy.  

Lisätiedot > Pirkkala.fi  

 

 

 

https://kulttuuripankki.fi/
https://www.pirkkala.fi/itsenaisyyspaiva2022
https://www.pirkkala.fi/poimintoja-pirkan-opiston-taidekoulun-oppilastoiden-nayttely-8122022-912023


 

Nuorten musaillan esiintyjähaku on käynnissä 

Nuorten musailta on nuorille suunnattu musiikkikatselmus, johon nuor-

ten yhtyeet ja nuoret artistit voivat hakea esiintymään, genrestä riippu-

matta. Nuorten musailta pidetään Nuoliala-keskuksessa pe 27.1.2023 klo 

18 alkaen. Katselmuksen kautta on myös mahdollista valikoitua esiinty-

mään ensi kesän Summer Boom-tapahtumaan. Ilmoittautuminen on 

avoinna 2.12.2022-15.1.2023.  

Lisätietoa kunnan verkkosivuilla > Pirkkala.fi  

Aloita valmistautuminen tammikuun hakuun ajoissa 

Tammikuun haku eli Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastojen 

hakuaika on 16.1.-10.2.2023. Yhteensä jaossa on 13 miljoonaa euroa 

tieteelle ja taiteelle. Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakun-

nassa asuville tai syntyneille hakijoille. Yhteydeksi maakuntaan riittää 

myös hakijan työ kohdistuu alueeseen. Tammikuun haun erityiskohtei-

ta ovat kotiseututyöhön kohdistuvat hankkeet ja Taidetta kaikille –

apurahat. Tutustu tarkemmin hakuohjeisiin > Skr.fi > Tammikuun haku 

Galleria 2:n vuoden 2023 näyttelykalenteri on julkaistu 

Tulevan vuoden näyttelyt on valittu 90 hakijan joukosta kevään 2022 

näyttelyhaussa. Monipuolisen näyttelykokonaisuuden mahdollista-

miseksi valinnoissa kiinnitettiin huomiota taiteilijan käyttämään tekniik-

kaan ja materiaaleihin sekä ammattilaisuuteen. Lisäksi haluttiin tukea 

nuorten kuvataiteilijoiden näyttelytoimintaa. Myös paikallisuus on otet-

tu huomioon valinnoissa. Näyttelykalenteriin voi tutustua Galleria 2:n 

verkkosivulla  > Pirkkala.fi > Galleria 2. 

Vauvojen leikkipaja 

ti 13.12. klo 10 nuorisotila Nastassa 

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen > Pirkkala.fi > Vauvojen leikkipaja  

 

Lue lisää lapsiperheiden kulttuurikurkistus-toiminnasta kunnan sivuilta 

> Pirkkala.fi > Lastenkulttuuri 

KUUKAUDEN KULTTUURIKURKISTUS 

http://www.pirkkala.fi/nuortenmusailta
https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
http://www.pirkkala.fi/vauvojen-leikkipaja
http://www.pirkkala.fi/lastenkulttuuri


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 
 

 

1.-5.12.  Ajan virtaa - teoksia Pirkkalan kunnan taidekokoelmasta, Galleria 2 

2.12.  Joulukoriste– ja piparityöpaja, Nuorisotila Nasta 

6.12.  Itsenäisyyspäivän juhla, Nuoliala-keskus 

7.12.  Joulukoriste– ja piparityöpaja, Nuorisotila Nulju 

12.12. Nuolialan kirjakahvila, Nuolialan kirjasto 

12.12.  Kuntosalin teematreenit, Pirkkalan vapaa-aikakeskus (myös 15.12. ja 19.12. ) 

13.12. Vauvojen leikkipaja, Nuorisotila Nasta 

13.12. Liikunnallinen joulujumppa, Suupantori 

20.12. Joulunajan jumpat, Pirkkalan vapaa-aikakeskus (myös 21.12., 29.12.) 

20.12. Lukukoirat Nuolialan kirjastossa 

23.12. Joulutunnelmaiset kahvit ja tarinat, Suupantorin Akvaario 

 

Tutustu kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

PIRKKALA 100 –juhlavuoden ohjelmanostoja 

Joulupostia ikäihmisille –kampanja on käynnissä 5.12. asti 

Siskot ja Simot ry:n joulupostikampanja on käynnissä 5.12. asti yli sa-

dalla paikkakunnalla. Pirkkalassa joulukortteja kerätään kotihoidon ja 

asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille.  

 

Näin osallistut: Kirjoita joulukorttiin hyvän joulun toivotukset. Merkitse 

saajan kohdalle ”sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma nimesi ja Siskot ja 

Simot. Pudota kortti sellaisenaan lähimpään keräyslaatikkoon 5.12. 

mennessä. Lue koko uutinen > Pirkkala.fi > Uutiset 14.11. 

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://www.pirkkala.fi/joulupostia-ikaihmisille-kampanja-kaynnistyy-jalleen-1

