Pirkkala korvaa kesän yleisötapahtumat vaihtoehtoisilla ohjelmilla
Pirkkalan kunta ei järjestä ensi kesänä perinteisiä suuria yleisötapahtumia,
vaan toteuttaa ne erilaisin vaihtoehtoisin tavoin. Päätös koskee tapahtumia
Summer Boom, Muinaismarkkinat ja Pirkkalan vanhat talot ja pihat. Summer Boom korvataan nuorille ja perheille suunnatuilla kulttuuritoiminnoilla
verkossa. Muinaismarkkinoiden tilalla järjestetään elokuussa virtuaalisesti
toteutettavat Muinaisviikot. Vanhojen talojen tilalle suunnitellaan muuta
kulttuuriympäristöön liittyvää toimintaa. Lue lisää kunnan verkkosivuilta.
Vastaa kulttuurikyselyyn ja osallistu kulttuuritoiminnan kehittämiseen!
Pirkkalan kunnan kulttuuripalveluiden jokavuotinen kulttuurikysely on
käynnissä helmikuun ajan. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa kulttuuripalveluiden kehittämiseen, antaa palautetta menneen vuoden tapahtumista ja
muusta toiminnasta sekä kehittämisideoita ja toiveita tulevan varalle. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme yhden 30 euron arvoisen
lahjakortin Pirkkalan vapaa-aikakeskukseen. Osallistu kyselyyn tästä! Vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
#KuvaaKulttuuria! Instgram-valokuvauskilpailu nuorille
Pirkkala on mukana, kun Tampere ja Pirkanmaa hakevat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Nyt haastetaan pirkanmaalaiset nuoret mukaan kuvaamaan kulttuuria. Mitä on kulttuuri? Onko taide tai urheilu kulttuuria? Entä ruoka, pelaaminen, virkkaaminen tai piirtäminen? Kenellä on oikeus tehdä kulttuuria? Ota kuva kulttuurista lähiympäristössäsi. Postaa kuva Instagramiin hastageilla #kuvaakulttuuria ja #tampereregion2026. Jos kuvissasi on ihmisiä, muista kysyä heiltä lupa kuvan käyttämiseen. Tarkemmat
kisaohjeet löytyvät Tampereregion2026.fi -sivustolta.
Perhesirkuspajassa pidetään hauskaa etänä koko perheen voimin
Tulevana lauantaina 13.2. klo 10.30-11.30 perheet pääsevät sirkustelemaan
maksuttomassa perhesirkus-etäpajassa. Perhesirkus on koko perheen yhteistä leikkiä ja temppuilua. Etäpajassa kokeillaan muun muassa akrobatiaa
ja jonglöörausta. Ennakkotaitoja ei pajassa tarvita, joten osallistua voi kuka
vaan, ja sirkustella voi siellä, missä kodissanne on parhaiten tilaa. Lisätiedot
pajasta löytyvät täältä. Kuka onkaan teidän perheen tasapainotaituri?

Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun kuulumisia Pirkanmaalta
”Kunnat ovat mukana näkyvämmin kuin koskaan”, Serlachius-museoiden johtaja, kulttuuripääkaupunkihaussa vahvasti mukana oleva Pauli Sivonen kehuu
kulttuuripääkaupunkihaun alueellisuuta. Lue haun kuntakuulumisia uutisesta
täältä. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelle 2026 valitaan 2.6.2021. Toisella kierroksella haussa ovat Tampereen ja Pirkanmaan lisäksi Oulu ja Savonlinna. Hakijoilla on 23.4.2021 asti aikaa kehittää ja täsmentää hakemuksiaan ja
raadin vierailut kaupunkeihin järjestetään toukokuussa 2021.
Juhlavuoden teema on Yhteinen Pirkkalamme
Pirkkalan kunta täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Kuntalaiset pääsivät jo ensi
metreillä mukaan juhlavuoden 2022 suunnitteluun valitsemalla vuodelle teeman. Voittajateema sai äänistä 43,9 prosenttia. Toiseksi tuli ehdotus Pieni suuri
Pirkkala (30,7 %) ja kolmanneksi Onnellisten ihmisten koti (25,4 %). Yhteinen
Pirkkalamme tiivistää juhlavuoden 2022 hengen. Pidetään Pirkkalasta ja pirkkalalaisista hyvää huolta. Jokainen voi tehdä oman osansa sen eteen, että kaikilla on täällä hyvä olla. Juhlavuonna tuomme ylpeästi esiin historiaamme,
osaamistamme ja saavutuksiamme sekä iloitsemme kauniista kotikunnastamme ja ilahdutamme toisiamme.
Kirjatti ja lukukoira kutsuvat virtuaalivierailulle Pirkkalaan
Lasten Pirkkaset -kuukautena lapsiperheet pääsevät virtuaalivierailuille naapurikuntiin Käydään kylässä -tapahtumien avulla. Pirkkalaan vierailulle kutsuu
Kirjatti ja lukukoira kylässä kirjastossa -video, jossa kirjasto vinkkaa satukirjoja
ja helppolukuisia kirjoja. Tallenne on katsottavissa Pirkkalan kirjaston YouTube -kanavalla 28.2. saakka.

KULTTUURIVINKKI TEATTERINÄLKÄISILLE
•
TINFOn Teatteri kotisohvalle -palvelu jatkaa toimintaansa. Sivulta löytyy kootusti ajankohtaista
tietoa erilaisista verkossa tapahtuvista esityksistä ja teostallenteista.

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.
Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:
Karoliina Karpiomaa
Marika Eromäki
vs. kulttuurikoordinaattori vs. kulttuurituottaja
040 133 5698
040 133 5773
Kulttuuripalveluiden esimies
Tapahtumat
Reipin museo
Matkailu

Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset

Anu Muurinen
kulttuurituottaja
050 352 1632

Anni Riskala
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422

Taide
Galleria 2
Näyttelytoiminta
Kulttuurihyvinvointi

Koulujen kulttuurikasvatus
Kulttuurinen nuorisotyö
Tapahtumat

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi.
Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet

