
Haussa energinen ja idearikas kulttuurituottaja
Pirkkalan kulttuuripalvelut etsii joukkoonsa kulttuurituottajaa elämysten 
tuottajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 16.11.2020–31.12.2021. 
Määräaikainen tehtävä voi mahdollisesti jatkua pidempäänkin. Kulttuuri-
tuottaja vastaa yhteistyössä kulttuurikoordinaattorin ja kulttuuripalvelui-
den muun henkilöstön kanssa Pirkkalan kunnan tapahtumien suunnitte-
lusta ja järjestämisestä. Haku on avoinna 25.9. klo 15 asti.

Lähde koko perheen taideseikkailulle Vähäjärven ympäristöön
Lauantaina 26.9. seikkaillaan Vähäjärven ympäristön taiteen parissa ja 
tutustutaan Pirkkalan veistospuiston patsaisiin lapsenmielisestä näkö-
kulmasta. Taideseikkailulle lähdetään klo 10 vapaa-aikakeskuksen pihas-
ta. Kierros on pääsymaksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Op-
paina toimivat Nokian ja Pirkkalan matkailuoppaat ry:n oppaat. Mukaan 
voi lähteä myös lastenrattaiden kanssa!

Kulttuuripalveluiden tulevat henkilöstömuutokset
Pirkkalan kulttuuripalveluilla puhaltavat uudet tuulet, kun kulttuurikoor-
dinaattori Kiti Mäkinen jää marraskuun puolivälissä äitiyslomalle. Tämän 
jälkeen kulttuurikoordinaattorin sijaisen tehtäviin astuu Karoliina Kar-
piomaa. Etsimme parhaillaan sijaista Karoliinan nykyiseen kulttuurituot-
tajan tehtävään. Kulttuurituottajan työnkuvaan kuuluu muun muassa 
kunnan tapahtumatuotannosta (ml. Pirkkalan Muinaismarkkinat) sekä 
opastetuista kierroksista vastaaminen.

Suomen Kulttuurirahaston koronatuki taiteelle 
Suomen Kulttuurirahasto jakaa lokakuun apurahahakunsa yhteydessä 
vähintään miljoonan euron lisätuen taiteen yhteisöille. Lisätuki on tarkoi-
tettu yhteisöjen toiminnan turvaamiseen koronapandemian aiheutta-
massa poikkeustilassa. Tukea voivat hakea taiteen alalla säännöllistä toi-
mintaa harjoittavat, rahoituslain ulkopuoliset yhteisöt kuten teatterit, 
orkesterit, tanssiryhmät, kuvataidetapahtumat ja festivaalit.
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https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulttuurituottaja-311757/
https://www.pirkkala.fi/tapahtumat/opastettu-kierros-vahajarven-taideseikkailu-perheille/
https://skr.fi/ajankohtaista/kulttuurirahastolta-vahintaan-miljoonan-euron-koronatuki-taiteelle
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Muinaisviikkojen Sotkan munasta maailma -esitys katsottavissa vielä 30.9. saakka

Pirkkalan kunnan perutut yleisötapahtumat, korvaava toiminta ja vuoden 2021 tapahtuma-
ajankohdat  

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. Kulttuuripal-
veluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:

Kiti Mäkinen
Kulttuurikoordinaattori
040 133 5698
Kulttuuripalveluiden hallinto
Vanhat talot ja pihat
Meidän Pirkkala

Karoliina Karpiomaa
Kulttuurituottaja
040 133 5773
Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset 

Anu Muurinen
Kulttuurituottaja
050 352 1632
Taide, Galleria 2
Kulttuurihyvinvointi
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Ransu Karvakuono -näyttely

Anni Riskala
Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422
Lasten ja nuorten kulttuuri
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Summer Boom

Sini Kangasmaa
Kulttuurituottaja, 
osa-aikainen, opiskelija
044 486 1501
Vanhat talot ja pihat
Summer Boom
Meidän Pirkkala

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi.

Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet

Ilmoita ajankohtainen kulttuuriuutisesi
Onko sinulla mielessäsi Pirkkalan alueen kulttuuritoimintaan liittyvä uuti-
nen, jonka haluaisit jakaa? Ehdota uutista meille, niin se voidaan julkaista 
kulttuuripalveluiden uutiskirjeessä. Uutiskirje ilmestyy joka toinen torstai 
(parilliset viikot). Seuraavaan uutiskirjeeseen tulevan materiaalin on olta-
va perillä viimeistään kyseisen viikon keskiviikkona klo 12, jotta se ehtii 
mukaan. Ehdotuksia tuleviksi uutiskirjeaiheiksi voit lähettää osoitteeseen 
kiti.makinen@pirkkala.fi. Mikäli mahdollista, liitä ehdotukseesi valmis 
teksti, aiheeseen liittyvä kuva sekä linkki aihetta koskevalle verkkosivulle.

https://www.pirkkala.fi/tapahtumat/sotkan-munasta-maailma/
https://www.pirkkala.fi/uutiset/pirkkalan-kunta-peruu-isoimmat-kesatapahtumansa-korvaavia-pienempia-tapahtumia-luvassa/
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/yhteystiedot/
https://www.pirkkala.fi/asiointi/tietosuojaselosteet/hyvinvointitoimiala/

