
 

 

Osallistu kulttuurikyselyyn! 

Kysely vuoden 2022 kulttuuritoiminnasta on käynnissä tammikuun lop-

puun asti. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa kunnan tarjoamien kaikil-

le avointen kulttuuripalveluiden ja –toiminnan kehittämiseen. Voit myös 

antaa palautetta vuoden 2022 tapahtumista ja toiminnasta. Arvomme 

kaksi kirjapakettia sekä Pirkkala-aiheisia tuotteita vastanneiden kesken. 

Vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Paperisen kyselyn löydät mm. Asi-

ointipisteeltä. 

Vastaa kyselyyn tästä (surveypal.com). 

 

 

 

Galleria 2:ssa avautuu Ville Lehvosen näyttely Saari 

Saariston järvet, luonto, eläimet, ihmiset ja elämä pohjoisen Saimaan 

saarilla toimivat valokuvaaja Ville Lehvosen taiteellisen ja luovan työn 

innoituksen lähteenä. Saari on aina ollut hänen pakopaikkansa. Irtautu-

minen mantereelta rauhoittaa hektisen maailman keskellä. Tänä erikoi-

sena aikana syntyi valokuva- ja videosarja, jossa aika on pysähtynyt ja 

todellisuus vaikuttaa helposti epätodelliselta.  

Näyttely on avoinna 12.1.-6.2.2023. Galleriaan on vapaa pääsy.  

Lisätietoa näyttelystä > Pirkkala.fi > Galleria 2 

Musaillassa nuoret artistit valtaavat lavan 

Nuorten musailta on nuorille suunnattu genrestä riippumaton musiikki-

katselmus. Tapahtuma järjestetään Nuoliala-keskuksen aulassa perjan-

taina 27.1. klo 18 alkaen. Ilta on avoin myös yleisölle, mutta esityksiä 

mahtuu katsomaan rajallinen määrä yleisöä.  

 

Tutustu tapahtumaan kunnan verkkosivuilla > Pirkkala.fi  

https://q.surveypal.com/Kulttuurikysely2022/0
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
http://www.pirkkala.fi/nuortenmusailta


 

Ilmoita tapahtumastasi kunnan tapahtumakalenterissa 

Pirkkalan kunnan tapahtumakalenterista löytyvät Pirkkalassa järjestet-

tävät tapahtumat, joita järjestävät kunta, järjestöt ja yhdistykset sekä 

monet muut järjestäjätahot. Järjestäessäsi tapahtuman Pirkkalassa, ker-

rothan siitä myös tapahtumakalenterissa! Pääset ilmoittamaan tapahtu-

masi kalenterin verkkosivulta tai suoraan tällä lomakkeella (pirkkala.fi). 

 

Tapahtumakalenterin löydät kunnan verkkosivuilta osoitteesta pirkka-

la.fi/tapahtumat.  

 

Kulttuuriuutisten ilmestymisaikataulu muuttuu 

Pirkkalan kunnan kulttuuripalveluiden kulttuuriuutiset ilmestyy tuttuun 

tapaan kerran kuukaudessa. Jotta saamme mukaan myös kuukauden alun 

tapahtumat ja muut ajankohtaiset kulttuuriasiat, ilmestyy uutiskirje jat-

kossa kuun alkua edeltävänä torstaina. Helmikuun uutiskirje ilmestyy siis 

jo kahden viikon kuluttua torstaina 23.1.  

 

Kulttuuritoimija, muistathan myös vinkata omat kulttuuriuutisesi mukaan 

uutiskirjeeseen! Vinkkaa uutinen sähköpostitse osoitteeseen kulttuu-

ri@pirkkala.fi. 

Viime vuoden loppupuolella Pirkkalan 100-vuotisjuhlavuotta Galleria 

2:ssa juhlistanut taidenäyttely Ajan virtaa – teoksia Pirkkalan kunnan tai-

dekokoelmasta on nyt nähtävillä verkossa. Kunnan taidekokoelma käsit-

tää yli 400 teosta. Verkkonäyttely esittelee öljyvärimaalauksia, akvarelle-

ja ja grafiikkaa merkittäviltä taiteilijoilta vuosien varrelta. Näyttelyyn voi 

tutustua toukokuun 2023 loppuun asti. 

 

> Tutustu näyttelyyn tästä (Storymaps.arcgis.com)  

Ajan virtaa –verkkonäyttely esillä toukokuun loppuun asti 

Tervetuloa järjestöyhteistyön iltaan 24.1. 

Pirkkalan kunta ja järjestöagentit kutsuvat kaikki pirkkalalaiset seurat, 

yhdistykset ja muut järjestöt yhteistyöiltaan Nuoliala-keskukseen. Tilai-

suudessa keskustellaan ja ideoidaan yhdessä. Ohjelmassa mm. järjestö-

agenttien esittäytyminen, tietoa kunnan yleisestä avustustoiminnasta 

sekä monenlaista asiaa kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä. 

 

Lisätietoa tapahtumasta > Pirkkala.fi > Tapahtumat  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.1. > Surveypal.com 

https://www.pirkkala.fi/ilmoita-tapahtuma
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat
https://storymaps.arcgis.com/stories/9c450cffef5845f3b6662d15cb2474ed
https://www.pirkkala.fi/jarjestoyhteistyon-ilta
https://q.surveypal.com/Jarjestoyhteistyon-ilta/0


Pidetään yhteyttä! 

Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.  

Karoliina Karpiomaa 
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 

Anni Riskala 
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 
050 394 2422 

 

3.-31.1.  Punk-valokuvia –näyttely, pääkirjasto 

12.1.-6.2. Ville Lehvonen: Saari, Galleria 2 

17.1. ja 21.1. Lukukoirat Nuolialan kirjastossa 

18.1.  Kirjailijavieras Juhani Karila, pääkirjasto 

19.1.  Kuuntelevat kädet –ilta, pääkirjasto 

24.1.   Järjestöyhteistyön ilta, Nuoliala-keskus 

27.1.  Nuorten musailta, Nuoliala-keskuksen aula 

1.-28.2. Lasten Pirkkaset—Pirkanmaan lastenkulttuuriviikot 

 

Tutustu tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

PIRKKALASSA TAPAHTUU 

SKR:n tammikuun haku alkaa ensi viikolla 

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston vuoden 2023 apura-

hat ovat haettavina 16.1.–10.2.2023. Rahasto myöntää apurahoja mm. 

taiteelliseen työskentelyyn sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja koti-

seututyöhön. Pirkanmaan rahasto tukee pieniä ja suuria hankkeita.  

• Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän 

aloille, nimikkorahastoista lahjoittajien määrittelemille aloille.  

• Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työ-

tä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt.  

• Lisätietoja Pirkanmaan apurahoista (Skr.fi)  

 

Kaikkien maakuntarahastojen yhteinen apurahainfo järjestetään tiistaina 31.1.2023 kello 14–16.  

Lisätiedot tammikuun hausta ja apurahainfosta > Skr.fi/ajankohtaista 

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://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat
https://skr.fi/ajankohtaista/maakuntarahastojen-haku-alkaa-jaossa-13-miljoonaa-euroa

