Pirkkalan kunta tuo itsenäisyysjuhlan kaikkiin koteihin
Itsenäisyyttä juhlitaan poikkeuksellisesti jo lauantaina 5.12. juhlakonsertilla, joka lähetetään suorana verkkolähetyksenä alkaen 19.00. Konsertissa esiintyy Sami Saari yhdessä Jukka Heikkisen kanssa. Itsenäisyysjuhlakonserttia voi seurata kotisohvalta kunnan verkkoisivuilta osoitteesta
pirkkala.fi/itsenaisyysjuhla. Konsertti toteutetaan ilman paikalla olevaa
yleisö. Konsertin sisältöön voi vaikuttaa lähettämällä oman toivekappaleensa Haloo Pirkkala -sovelluksen avulla 29.11. mennessä.
Tiukentuvat koronarajoitukset vaikuttavat tapahtumiin
Maria Hortans / M Sandberg Duon Christmas Jazz –konsertti sunnuntaina 29.11. on peruttu. Konserttiin ilmoittautuneille tiedotetaan peruutuksesta erikseen. Suupantorilla viikonloppuna järjestettävällä Joulutorilla tulee turvaväleistä huolehtia erityisen tarkasti. Kaikkiin tapahtumaan
osallistuvien tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja noudattaa turvavälejä. Kehotamme kaikkia osallistujia käyttämään kasvosuojaimia tapahtumassa. Tapahtumaan ei saa tulla sairaana. Lue lisää rajoitusten vaikutuksesta kunnan palveluihin!
Poikkea Suupantorin Joulutorille perjantaina tai lauantaina
Suupantorilla Pirkkalan keskustassa voi aloittaa joulutunnelmaan virittäytymisen jo tulevana viikonloppuna. Joulutorilla voi tehdä jouluisia ostoksia yrittäjien mökeistä ja nauttia Bufferin joulukahvilan antimista. Mukana myös Anian lintupuisto ja Pirkkalan seurakunta. Joulutorimökit ovat
avoinna perjantaina 27.11. klo 16-20 ja lauantaina klo 12-18. Pormestari
Marko Jarva avaa Joulutorin perjantaina klo 16. Koronatilanteesta
johtuen torilla ei järjestetä muuta ohjelmaa. Tutustu tapahtuman terveysturvallisuusohjeisiin tapahtuman sivulla!
Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja on julkaistu
Taiken julkaisema Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen käsikirja kulttuurihyvinvoinnista. Kirja on käytännönläheinen tietopaketti taiteen merkityksestä ja mahdollisuuksista
hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa ja sen ovat kirjoittaneet Pia Houni, Isto Turpeinen ja Johanna Vuolasto. Kirja on ladattavissa Taiken verkkosivuilla.

KULTTUURIN JA MATKAILUN AVOIMIA WEBINAAREJA
Pe 27.11. klo 9-9.45 Taiteen ja kulttuurin merkitys yhteiskunnassa, Kuopion taidemuseo
Ti 1.12. klo 13-15 Hiiltä sitovat kylät –hankkeen loppuwebinaari, Pirkan Kylät ry

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 tietosuojaselosteet

