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KULTTUURIPALVELUT

Tervetuloa Pirkkalan kulttuuripalveluiden uutiskirjeen pariin!
Luet parhaillaan Pirkkalan kulttuuripalveluiden ensimmäistä sähköistä
uutiskirjettä. Uutiskirje ilmestyy tästedes joka toinen torstai kaikille
kulttuuripalveluiden sähköpostilistalle yhteystietonsa antaneille. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille Pirkkalan alueen kulttuuritoiminnasta kiinnostuneille.

Toiminta koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana
Pirkkalan kulttuuripalvelut on hallituksen suosituksen mukaisesti perunut kaikki tapahtumansa kesäkuun loppuun saakka. Tämä koskee myös
kunnan muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettäviä tapahtumia. Ajantasaiset tiedot kulttuuripalveluiden tapahtumista ja toiminnasta löydät kunnan internet-sivuilta ja tapahtumakalenterista. Kokoukset pyrimme poikkeustilan aikana järjestämään joko puhelimitse
tai etäyhteyksin. Tällä uutiskirjeellä korvataan koronavirustilanteen
vuoksi peruuntuneet Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaamiset.
Kulttuuripääkaupunkihanke
Pirkkala on Tampereen yhteistyökumppani vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihaussa. Pirkkalan kulttuuripääkaupunkivaliokunta on
laatinut kunnan rikkaasta kulttuurikentästä tllannekatsauksen, joka esiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 30.3. Mikäli koronavirustilanne ei
muuta aikatauluja, kulttuuripääkaupunkihankkeen ensimmäisen vaiheen hakukirja luovutetaan OKM:lle toukokuun alussa ja esitellään kansainväliselle raadille 23.6.
Pirkkalan Muinaismarkkinat 11.-12.7.2020
Tulevan kesän Muinaismarkkinoita valmistellaan normaalisti, mutta
seuraamme koronatilannetta ja viranomaisten ohjeita tapahtumajärjestäjille. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme Muinaismarkkinoiden
verkkosivuilla. Muinaismarkkinoiden myyntipaikat sijaitsevat tänä
vuonna Reipissä ja Suupantorilla. Myyntipaikoista on lähtenyt ilmoitus
kaikille myyntipaikkahakuun osallistuneille. Muinaismarkkinoiden ohjelma rakentuu kevään mittaan ja kaikkiin ohjelmahakuun osallistuneisiin ollaan yhteydessä huhtikuun aikana.

Piristystä päivään etäkulttuurivinkkien avulla
Näinä aikoina on tärkeää huolehtia omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista. Haluamme olla mukana tukemassa kuntalaisten kulttuuriharrastusten jatkumista julkaisemalla 2.4. alkaen Viikon kulttuurivinkin, joka
opastaa kulttuurielämysten äärelle koronavirusepidemian aiheuttamat
rajoitukset huomioiden. Vinkki julkaistaan kunnan some-kanavissa aina
torstaisin. Lisäksi päivitämme kunnan internet-sivuille jatkuvasti täydentyvää listaa poikkeustilan aikaisesta vapaa-ajan tekemisestä. Tervetuloa tutustumaan vinkkeihin vaikka kotisohvalta käsin!
Kulttuurituottaja Anu Muurinen esittäytyy
Kulttuuripalveluiden henkilöstö täydentyi uudella kulttuurituottajalla,
kun Anu Muurinen aloitti työt Pirkkalan taiteen , Galleria 2:n ja kulttuurihyvinvoinnin parissa. 6 vuotta sitten Anu muutti Pirkkalasta Kuopioon,
missä hän toimi asiantuntijatehtävissä Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen prosenttiperiaatteen kehittämisohjelmassa. Työhön kuului
myös taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämistä ja kulttuuritapahtumia. Anu perheineen muuttaa takaisin Pirkkalaan huhtikuun lopulla. Toivotamme Anun lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!
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 kunnan tietosuojaselosteet

