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Pirkkalan kunta toteuttaa joulunalustapahtumia poikkeusjärjestelyin
Kaikkia Pirkkalan kunnan vuosittaisia joulutapahtumia ei voida koronavirustilanteesta johtuen järjestää perinteisinä lähitapahtumina. Lähitapahtumina järjestetään kuitenkin joulukonsertti sekä pienimuotoinen joulutori. Perinteistä itsenäisyyspäivän juhlaa, ohjelmallista joulunavaustapahtumaa eikä joulumyyjäisiä järjestetä. Näiden tilalle on luvassa etänä nautittavia elämyksiä. Lue koko tiedote kunnan verkkosivuilta.

Pirkkalan Joulutorin mökit vuokrattavana
Perinteisen joulunavaustapahtuman tilalla järjestettävällä Pirkkalan Joulutorilla pääsee joulutunnelmaan perjantaina 27.11. kello 16–20 ja lauantaina 28.11 kello 12–18. Suupantorille nousevalle joulutorille tuodaan
myyntimökkejä, jotka ovat yrittäjien ja yhteisöjen vuokrattavissa. Joulutori järjestetään, mikäli mukaan ilmoittautuu riittävä määrä myyjiä. Katso
lisätiedot myyntipaikan varaamiseen kunnan verkkosivuilta.

Ilmoittaudu mukaan Christmas Jazz -joulukonserttiin
Pirkkalan yhteislukio Silmussa järjestetään sunnuntaina 29.11. kello 18
jouluinen jazz-konsertti, jossa esiintyy Mariah Hortans/M Sandberg Duo.
Konsertti on pääsymaksuton. Jotta konsertissa voidaan huolehtia turvavälien säilymisestä, on paikkoja tarjolla ensimmäiselle 65 ilmoittautuneelle. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna kunnan verkkosivuilla,
josta löytyy myös lisätietoa konsertista.

Pirkanmaan ELY-keskuksen avustushaku 15.10.–30.11.
Pirkanmaan ELY-keskuksen haku vuoden 2021 avustuksiin on alkanut.
ELY-keskukselta voi hakea harkinnanvaraista avustusta muun muassa
rakennusperinnön hoitoon ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön.
Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden
2021 talousarviossa niihin määrärahat. Avustuksia voivat hakea yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja
kuntayhtymät.

Osallistu Uuden Leikin Kilpailuun
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leikkipankki on mainio leikkien aarreaitta, josta löytyy leikkejä kaikenikäisille vauvasta vaariin. Joukossa on
niin ulko- kuin sisäleikkejä sekä leikkejä isolle porukalle tai vaikka kaksin
touhuttavaksi. Uuden Leikin Kilpailu etsii jälleen uusia, Leikkipankkiin ennestään tallentamattomia leikkejä. Tavoitteena on kasvattaa Leikkipankkiin tallennettujen leikkivinkkien määrää. Kilpailuun voi osallistua 15.11.
saakka joko yksityishenkilönä tai yhteisönä.
Uusia neulemalleja kekrin aikaan
Elävää maaseutukulttuuria ja perinteitä vaaliva Talonpoikaiskulttuurisäätiö on tehnyt töitä kekritietoisuuden lisäämiseksi vuodesta 2009 lähtien.
Tänä vuonna säätiö on julkaissut kolme uutta neulemallia, joiden inspiraationa on toiminut syksyinen sadonkorjuujuhla, kekri. Kekrihevosen,
pipon ja Lyhde-lapasten neulemallit ohjeineen löydät säätiön ylläpitämältä kekri.ﬁ-sivustolta.

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 esimies
Tapahtumat
Reipin museo
Matkailu

Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset

Taide, Galleria 2
Näyttelytoiminta
Kulttuurihyvinvointi

Anni Riskala
Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422

Sini Kangasmaa
Kulttuurituottaja, osa-aikainen
044 486 1501

Koulujen kulttuurikasvatus
Kulttuurinen nuorisotyö
Tapahtumat

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

