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Haloo Pirkanmaa! -kampanja haastaa kertomaan hyvistä teoista
Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihanke haluaa näyttää
koko Euroopalle, miten pienet teot voivat muuttaa maailmaa. Hankkeen
yhteydessä toteutettava Haloo Pirkanmaa! -kampanja haastaa jokaisen
pirkanmaalaisen tekemään hyviä tekoja ja kertomaan niistä. Kampanja
on käynnissä vuoden 2020 loppuun saakka. Kampanjan päätyttyä muutama hyvä teko palkitaan urheilu-, kulttuuri- sekä ravintolalahjakorteilla.

Kulttuuriympäristöpäivien 2021 teemana avoin kulttuuriperintö
Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään ensi vuonna teemalla Rajaton ja avoin. Teemaa käsittelevillä tapahtumilla ja kampanjoilla nostetaan
esille saavutettava ja esteetön kulttuuriperintö: ylitetään muun muassa
kuntien, maiden, sukupolvien ja kieliryhmien välisiä rajoja ja tarkastellaan
kiinnostavien kohteiden saavutettavuutta. Teemaviikkoa vietetään Suomessa 6.–12.9.2021, mutta tapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Kaikki tapahtumat kootaan yhteiseen tapahtumakalenteriin.

OKM:n korona-avustus kulttuuriperintöyhteisöille
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimääräistä avustusta kulttuuriperintökohteita ylläpitävien yhteisöjen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhteisöille, joiden toiminnan harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt
koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi 1.8.–31.12.2020. Avustus soveltuu kulttuuriperintökohteita ylläpitäville yhteisöille. Avustuksen
hakuaika on 30.10.–16.11.2020. Avustusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.
Museoviraston kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankeavustus
Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset ammatillisten museoiden
innovatiivisiin hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Avustusten tavoitteena on edistää
sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustusten hakuaika alkaa 1.11. ja päättyy 11.12.
Avustukset haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Puuta heinää – Pirkan opiston taidekoulun näyttely Galleria 2:ssa
Perjantaina avautuvassa Pirkan opiston taidekoulun aikuisten osaston
syysnäyttelyssä näemme viime keväänä valmistuneita 4. vuosikurssin töitä sekä 2. ja 3. vuosikurssin harjoitustöitä. Lisäksi esillä on töitä digitaalisen maalauksen kurssilta. Näyttely on avoinna 13.11.–7.12. Pirkan opiston
taidekoulun otetaan uusia aikuisopiskelijoita vuosittain. Seuraava hakuaika on huhtikuussa 2021.

Raportti vuoden 2020 maakunnallisesta järjestökyselystä
Maakunnallinen järjestökysely toteutettiin tänä vuonna 20.8.–31.8. Kyselyä koordinoi Järjestö 2.0 Pirkanmaa -hanke. Kyselyn tuloksista on nyt
julkaistu tiivistetty raportti, jossa käsitellään muun muassa yhdistysten
vastaanottamia tukia ja avustuksia sekä poikkeusajan vaikutuksia yhdistystoimintaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 101 yhdistystä, joista yli puolet
edusti sote-alan järjestöjä. Kyselyn raportti on luettavissa pirkanmaalaista yhdistystoimintaa tukevasta lähellä.ﬁ-verkkopalvelusta.
Pirkkalan kulttuuripalveluiden henkilöstömuutokset 16.11. alkaen
Kulttuurikoordinaattori Kiti Mäkinen jää äitiyslomalle tämän viikon perjantaina 13.11. Hänen sijaisensa, kulttuurituottaja Karoliina Karpiomaa
aloittaa kulttuurikoordinaattorin tehtävissä maanantaina 16.11. Karoliina
hoitaa 30.11. saakka kulttuurikoordinaattorin tehtävien ohella myös nykyistä kulttuurituottajan pestiään. Karoliinan sijaiseksi valittu Marika Eromäki aloittaa työt tiistaina 1.12. Kiti kiittää Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoita haastavasta, mutta antoisasta toimintavuodesta 2020 ja toivottaa
kulttuurintäyteistä loppusyksyä kaikille!
Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:
Karoliina Karpiomaa
Vs. kulttuurikoordinaattori
040 133 5698

Marika Eromäki
Vs. kulttuurituottaja (1.12. alkaen)
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

