
Tutustu Koneen Säätiön syksyn apurahahakuun   
Koneen Säätiö on merkittävimpiä suomalaisen taiteen ja tieteen rahoit-
tajia. Viime vuonna säätiö myönsi apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia 
yhteensä yli 30 miljoonaa euroa. Säätiön vuotuinen apurahahaku ajoittuu 
tänä vuonna syyskuulle (1.–15.9.). Vaikka varsinaiseen hakuaikaan on vie-
lä muutama kuukausi aikaa, kannattaa ideointi aloittaa jo nyt. Koneen 
Säätiön apurahaa voi hakea esimerkiksi taiteelliseen työskentelyyn, tai-
teellisen työn edistämiseen tai muuhun kulttuurityöhön.

Pirkkalan Vanhat talot ja pihat -tapahtuma 9.8.  

Pirkkalan Vanhat talot ja pihat  kokoaa jälleen yhteen vanhojen raken-
nusten omistajat ja talojen historiasta kiinnostuneet vierailijat. Tänä 
vuonna kolmatta kertaa järjestettävän tapahtuman kohteita ovat mm. 
Reipin museorakennukset, Sankilan kartano ja Allan Salon ateljee. Mikäli 
olet kiinnostunut avaamaan kotisi tai omistamasi rakennuksen vieraili-
joille, voit ilmoittautua mukaan tapahtumaan aina kesäkuun loppuun 
saakka. Lisätietoja aiheesta löydät klikkaamalla tämän jutun otsikkoa.

SelfiePirkanmaa -kyltit odottavat kävijöitä 
Pirkkala on mukana Pirkanmaan matkailua edistävässä Pure Pirkanmaa -
hankkeessa. Hankkeen alla toteutetaan kesän aikana SelfiePirkanmaa -
projekti, jossa rakennetaan selfieiden ottamiseen soveltuvien paikkojen 
maakunnallinen verkosto. Pirkkalan kohteet ovat Reipin museoalue ja Iso
-Naistenjärven laavu. Molempiin on pystytetty kohdekyltit, joiden edessä 
voit käydä ottamassa kesäisen selfien. Jaa kuvasi sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #selfiepirkanmaa, niin olet mukana nostamassa esiin Pirkka-
lan kuvauksellisimpia matkailukohteita!

Pirkkalan kunta peruu suurimmat kesätapahtumansa 
Pirkkalan kunta on päättänyt peruuttaa isoimmat kesätapahtumansa ko-
ronatilanteen vuoksi. Ensi vuoteen siirtyvät suositut Pirkkalan Muinais-
markkinat, Summer Boom -musiikkitapahtuma ja Meidän Pirkkala -
tapahtuma. Muinaismarkkinoiden tunnelmaan pääsee kuitenkin vielä tä-
män vuoden elokuussa monipuolisen oheisohjelman myötä. Näiltä näky-
min Pirkkalan Vanhat talot ja pihat -tapahtuma päästään järjestämään 
suunnitellusti sunnuntaina 9.8.
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https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/?gclid=EAIaIQobChMIutybvtL06QIV04eyCh067gK1EAAYASAAEgKdT_D_BwE
https://www.pirkkala.fi/palvelut/kulttuuri/pirkkalan-vanhat-talot/
https://www.facebook.com/selfiepirkanmaa/
https://www.pirkkala.fi/uutiset/pirkkalan-kunta-peruu-isoimmat-kesatapahtumansa-korvaavia-pienempia-tapahtumia-luvassa/


AJANKOHTAISTA

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

Vanhat talot ja pihat -tapahtuman kohdehaku

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

Elokuussa järjestetään monipuolista muinaisohjelmaa 
Muinaismarkkinoiden viettäessä välivuotta järjestetään elokuussa 2020 
muinaisohjelmaa. Toimintaa on tarjolla Reipin alueella, Pirkkalan keskustas-
sa sekä ajanmukaisesti myös etänä. Ohjelmassa on muun muassa yleisö-
luentoja, kursseja muinaisista kädentaidoista ja yrteistä, opastettuja kier-
roksia Reipin alueelle ja Tursiannotkoon sekä lasten viikinkiseikkailuja. Mu-
siikista nautitaan etänä Kulttuuriosuuskunta Uulun Sotkan munasta maail-
ma -esityksessä. Elokuun muinaisohjelma julkaistaan kesäkuun aikana.

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

