
 

 

Lasten Pirkkaset—lastenkulttuurikuukautta vietetään 1.-28.2 

Kuukauden teema, monenlaista erilaista, rohkaisee kaikkia olemaan 

oma ainutlaatuinen itsensä iästä, sukupuolesta, kulttuurista, kielestä, 

perinteistä tai alkuperästä riippumatta. Mukana ohjelmaa järjestämässä 

on 15 pirkanmaalaista kuntaa. 

 

Pirkkalan tapahtumat > Pirkkala.fi/lastenpirkkaset  

Koko Pirkanmaan ohjelma > Tampere.fi/lastenpirkkaset 

 

 

Galleria 2:n vuoden 2024 näyttelyaikojen haku alkaa 1.2. klo 9 

Näyttelyhaku on avoinna 1.2.-31.3. Hakemus täytetään e-lomakkeella, 

joka löytyy gallerian verkkosivuilta hakuaikana > Pirkkala.fi > Galleria 2.  

 

Galleria 2 on kuvataiteen näyttelytila, jossa on esillä pääasiassa ammat-

titaiteilijoiden maalauksia, piirustuksia, veistoksia, valokuvia, taidekäsi-

työtä, muotoilua, installaatiota ja mediataidetta. Tila on näyttelyjärjes-

täjille maksuton. 

Lasten Pirkkaset -ohjelmassa on mm. 

Luodaan lumesta! Perheiden lumirakennustalkoot  

su 5.2. klo 13–16 Suupantori. Lisätiedot > 

Lasten Lauantai  

la 11.2. klo 10–14 Pääkirjasto & Galleria. Lisätiedot > 

Ruuti-klovnin matkalaukkuteatteri  

la 18.2. klo 15 Vapaa-aikakeskus. Ennakkoilmoittautuminen. Lisätiedot > 

Muksujen musapäivä  

la 25.2. klo 13–15 Vapaa-aikakeskus. Ennakkoilmoittautuminen. Lisätiedot > 

Vapari vapisee! Talviloman perheiden päivä  

ti 28.2. klo 14–18 Vapaa-aikakeskus. Lisätiedot > 

HELMIKUU ON TÄYNNÄ LASTENKULTTUURIA 

https://www.pirkkala.fi/lastenpirkkaset
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-museot/kulttuuria-lapsille-ja-lapsiperheille/lasten-pirkkaset-2023-tapahtumat
https://www.pirkkala.fi/galleria-2
https://www.pirkkala.fi/luodaanlumesta
https://www.pirkkala.fi/lasten-lauantai
https://www.pirkkala.fi/ruutiklovni
https://www.pirkkala.fi/muksujen-musapaiva
https://www.pirkkala.fi/vaparivapisee


 

Soivat askeleet –konsertissa kuullaan nuoria sinfonikkoja 

Maakunnallinen musiikkiopistojen yhteishanke kokoaa yhteen kaksi liki 

100 hengen sinfoniaorkesteria! Pirkanmaan Nuoret Sinfonikot, Pirkan-

maan nuoremmat Sinfonikot ja maakunnallinen lyömäsoitinyhtye kon-

sertoivat keskiviikkona 22.2. klo 18.30 Nuoliala-keskuksen salissa. 

Soivat askeleet –konsertissa esiintyvät myös Tampereen konservatorion 

tanssijat yhdessä sinfoniaorkesterin kanssa. Konserttiin on vapaa pääsy.  

Tutustu tapahtumaan > Pirkkala.fi/tapahtumat 

Elämystalousfoorumi striimataan suorana verkkolähetyksenä 

Torstaina 9.2. klo 10.00–16.00 Tampereella järjestettävää Elämysta-

lousfoorumia voi seurata suorana verkkolähetyksenä Kulttuuri Tampere 

YouTube-kanavalla. Tapahtuma kokoaa luovien alojen ammattilaisia ja 

puolueiden johtoa keskustelemaan tulevaisuudesta. Myös Pirkanmaan 

kulttuuripankki julkistetaan tilaisuudessa tilaajille.   

> Seuraa striimiä tästä (Youtube.com) 

 

Kulttuuritoimija! Jotta tietosi ja tilattavat tuotteesi ehtivät mukaan lan-

seeraukseen, lisääthän ne Kulttuuripankkiin pian > Kulttuuripankki.fi 

Kyselyyn vuoden 2022 kulttuuritoiminnasta kaivataan vielä vastauksia.  

Vastaamalla voit vaikuttaa kunnan tarjoamien kaikille avointen kulttuuri-

palveluiden ja –toiminnan kehittämiseen. Voit myös antaa palautetta ta-

pahtumista ja toiminnasta. Vastanneiden kesken arvomme kaksi kirjapa-

kettia sekä Pirkkala-aiheisia tuotteita. Kysely on avoinna tammikuun lop-

puun asti ja vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Paperisen kyselyn löy-

dät mm. Asiointipisteeltä ja pääkirjastolta.  

 

> Vastaa kyselyyn tästä (surveypal.com). 

MUISTATHAN VASTATA KULTTUURIKYSELYYN! 

Galleria 2:ssa avautuu Pirkkalan Taideyhdistyksen 23. vuosinäyttely 

Pirkkalan Taideyhdistys ry on paikallinen kuvataidevaikuttaja, jonka 

toiminta ulottuu laajasti myös kuntarajojen ulkopuolelle. Yhdistyksen 

perinteisen vuosinäyttelyn juryttää tänä vuonna kuvataiteilija Heta 

Laitakari. Näyttelyssä on esillä laajasti jäsenistön teoksia eri materiaa-

leista.  

23. vuosinäyttely on avoinna 9.2.-13.3.2023.  

Galleriaan on vapaa pääsy. Tervetuloa!   

https://www.pirkkala.fi/soivat-askeleet
https://www.youtube.com/watch?v=CgkfhFcec7I
https://kulttuuripankki.fi/
https://q.surveypal.com/Kulttuurikysely2022/0


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 

 

27.1.  Nuorten musailta, Nuoliala-keskuksen aula 

30.1.  Trio Haudanvakavat keikalla, pääkirjasto 

6.2. asti Ville Lehvonen: Saari, Galleria 2 

1.-28.2. Lasten Pirkkaset—Pirkanmaan lastenkulttuuriviikot 

9.2.  Kuuntelevat kädet –ilta, pääkirjasto 

9.2.-13.3. Pirkkalan Taideyhdistyksen 23. vuosinäyttely, Galleria 2 

14.2.  Pirkan opiston musiikkiopiston matinea ja soitinesittely, Silmun aula 

22.2.   Soivat askeleet –konsertti, Nuoliala-keskuksen sali 

 

Tutustu tapahtumiin tapahtumakalenterissa! 

PIRKKALASSA TAPAHTUU 

Tule kulttuurituottajaksi Pirkkalaan! 

Etsimme energiseen joukkoomme kulttuurituottajaa elämysten tuottajaksi 

vakituiseen työsuhteeseen 1.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Pirkkalan 

kunnan kulttuuripalveluissa on tarjolla paikka todelliselle tapahtumaosaajal-

le, mm. Muinaismarkkinoiden ja muiden kunnan tapahtumien parissa. Lisä-

tietoa hausta ja paikasta löydät Kuntarekrystä > Kuntarekry.fi  

SKR: Tammikuun haku avoinna 10.2. asti 

• Haussa mm. Pirkanmaan rahaston vuoden 2023 apurahat. Lisätiedot (skr.fi)  

• Apurahainfo ti 31.1.2023 kello 14–16. Lisätiedot (skr.fi) 

 
Maksutonta tapahtuma-alan täydennyskoulutusta Tamkissa 

• Tapahtuma-alan täydennyskoulutus 16.3.-15.12.2023. Lisätiedot ja haku (tuni.fi) 

• Tapahtuma- ja sisällöntuotannon täydennyskoulutus 20.3.-11.8.2023. Lisätiedot ja haku (tuni.fi) 

AVUSTUSASIAA & KOULUTUKSIA 

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.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulttuurituottaja-493488/
https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat
https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tapahtuma-alan-taydennyskoulutus
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tapahtuma-ja-sisallontuotannon-taydennyskoulutus

