
Taiteen edistämiskeskuksen aluekumppanuuksien päivä
Taiteen edistämiskeskus järjestää aluekumppanuuksien päivän tiistaina 
27.10. klo 12.30–15 verkkotilaisuutena. Päivä on suunnattu kuntien ja 
maakuntien kulttuuritoimijoille sekä keskeisille järjestöille. Päivän tee-
mana tänä vuonna on taide ja talous. Mukana keskusteluissa ovat mm. 
tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, valtiosihteeri Tuomo Puuma-
la, kirjailija Juha Itkonen sekä Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. Il-
moittaudu mukaan tilaisuuteen klikkaamalla tämän uutisjutun otsikkoa.

Nasyn lomilta virkistystä ja lepoa 
Nasy – Naiset yhdessä ry on vuonna 1952 perustettu valtakunnallinen 
yhdistys, joka järjestää sosiaalista lomatoimintaa Sosiaali- ja terveysministe-
riön tuella Veikkauksen tuotoista. Naisille, pariskunnille ja perheille suun-
natut lomat tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja sekä fyysiseen että hen-
kiseen virkistäytymiseen. Vuonna 2020 lomatoiminnassa huomioidaan 
erityisesti terveyden edistäminen. Lomilla on liikunnallista ohjelmaa ja 
tarjolla on Sydänmerkillä merkitty ruokavaihtoehto. 

Lähde mukaan tuottamaan esteettömiä matkailupalveluita  
Tuettuja ja esteettömiä vapaa-ajan palveluita tarjoava Matrocks Oy haas-
taa Pirkanmaan matkailutoimijat osallistumaan esteettömien matkailu-
pakettien koostamiseen. Yhteistyökumppaneiksi valitaan jokaisesta kun-
nasta kolme eri matkailutoimijaa. Business Finlandin rahoittaman hank-
keen kautta ei etsitä rakenteellisesti täysin esteettömiä vaihtoehtoja, 
vaan pyritään pienten muutosten avulla varmistamaan kaikille sopiva pal-
velu. Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta.

Museoviraston avustukset vuodelle 2021
Museovirasto tukee arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilymistä 
sekä museoiden ja yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toi-
mintaa. Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2021 avustukset 
rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen, kulkuvälinei-
den restaurointiin, maailmanperintökohteiden hoitoon sekä muinaisjään-
nösalueiden hoitoon. Avustusten hakuaika on 1.10.–11.11.2020. Tarkem-
mat hakuohjeet löytyvät Museoviraston verkkosivuilta.
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https://www.taike.fi/fi/tapahtuma/-/tapahtuma/4002/view
https://www.nasylomat.fi/lomat-2020/
https://www.matrocks.fi/blog/matkailualan_toimintaa_mahdollistava_taho
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset


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

Kiti Mäkinen
Kulttuurikoordinaattori
040 133 5698
Kulttuuripalveluiden esimies
Tapahtumat
Reipin museo
Matkailu

Karoliina Karpiomaa
Kulttuurituottaja
040 133 5773
Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset 

Anu Muurinen
Kulttuurituottaja
050 352 1632
Taide, Galleria 2
Näyttelytoiminta
Kulttuurihyvinvointi

Anni Riskala
Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422
Koulujen kulttuurikasvatus
Kulttuurinen nuorisotyö
Tapahtumat

Sini Kangasmaa
Kulttuurituottaja, osa-aikainen
044 486 1501
Tapahtumat
Kulttuurin avustavat tehtävät

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

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

Pirkkalan kulttuuripalveluiden sidosryhmärekisteri 

Sustainable Travel Finland – Vastuullisen matkailun puolesta
Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään, on kehityk-
sen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille 
tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan STF-
merkin. Kyseessä on ensisijaisesti kansainväliseen kestävän matkailun markki-
nointiin ja kehittämiseen tarkoitettu yhteinen valtakunnallinen ohjelma. Mu-
kaan voi ja kannattaa hakea, vaikka kestävän kehityksen mukaisia toimenpitei-
tä ei olisi vielä aloitettu, sillä ohjelma tarjoaa tarvittavat työkalut kestävän mat-
kailun edistämiseen. 

Valtakunnallisen Satupäivän vinkki lapsille ja lapsenmielisille
Valtakunnallisen Satupäivän kunniaksi Tampereen kaupunginkirjaston 
YouTube-kanavalla julkaistaan satutunti verkossa sunnuntaina 18.10. klo 
10–10.30. Ensiesityksen jälkeen tallenne jää kanavalle myöhemmin kat-
sottavaksi. Satutunnilla Tampereen Teatterin näyttelijät Eeva Hakulinen 
ja Elisa Piispanen lukevat kirjailija Päivi Alasalmen sadut Kosijan kolme 
tehtävää ja Jättiläis-Jampan koti-ikävä. Satupäivän tämän vuoden teema-
na on satumatka maailman ympäri.

https://www.pirkkala.fi/kulttuuri
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
https://www.youtube.com/user/TampereenKirjasto

