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Kotiseudulle-apurahojen haku alkaa elokuussa
Suomen Kotiseutuliiton toteuttaman Kotiseudulle-keräyksen apurahojen
haku avataan elokuussa. Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä
apurahoja. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen. Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Apurahojen
saajat julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.
Harrastakotona.ﬁ-sivusto avautui
Harrastakotona.ﬁ on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy
ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen
kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä
ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin
sisältöihin ja varmistanut, että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivuston
ovat tuottaneet Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kulttuurikeskus
PiiPoo ja Lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä useiden eri lastenkulttuurikeskusten kanssa.
Juhli vappua virtuaalisesti
Vappua ei ole peruttu - sitä vietetään tänä vuonna kotona ja virtuaalisesti!
Vaikka vapputorin hulina ja vappupiknik puistossa jäävät väliin, se ei tarkoita sitä, etteikö vappua voisi juhlistaa muilla tavoin. Sisäministeriön ja
poliisin kokoamalta Virtuaalivappu-sivustolta löydät viihdyttävimmät livelähetykset, vastauksia monia askarruttaviin vappuaiheisiin kysymyksiin
sekä vappuvinkit, jotka auttavat vappuﬁiliksen luomisessa kotoa käsin.

Tervetuloa tutustumaan Pirkkalan Taidemajakkaan
Suupantorilla sijaitseva Akvaario muuntautuu vappuna Taidemajakaksi,
kun Pirkkalan Taideyhdistys ja Pirkkalan kunta järjestävät siihen yhteistyössä vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyissä on esillä Taideyhdistyksen jäsenten taideteoksia eri tekniikoin toteutettuina vuorokauden ympäri heinäkuun loppuun saakka. Näyttelyt vaihtuvat 2-3 viikon välein.
Ensimmäisessä näyttelyssä on esillä kolmen taiteilijan, Jukka Tuomisen,
Päivi Aejmelaeusin ja Suvi Malekin veistoksia ja maalauksia 29.4.10.5.2020.

TUTUSTU KÄYNNISSÄ OLEVIIN HAKUIHIN
Pirkkalan Muinaismarkkinoiden vapaaehtoishaku
Vanhat talot ja pihat -tapahtuman kohdehaku

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:
Kiti Mäkinen
Kulttuurikoordinaattori
040 133 5698

Karoliina Karpiomaa
Kulttuurituottaja
040 133 5773

Anu Muurinen
Kulttuurituottaja
050 352 1632

Kulttuuripalveluiden hallinto
Vanhat talot ja pihat
Meidän Pirkkala

Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset

Taide, Galleria 2
Kulttuurihyvinvointi
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Ransu Karvakuono -näyttely

Anni Riskala
Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422

Sini Kangasmaa
Kulttuurituottaja,
osa-aikainen, opiskelija
044 486 1501

Lasten ja nuorten kulttuuri
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Summer Boom

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

