
 

Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaaminen ti 13.4. 

Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaamiset jatkuvat. Poikkeustilantees-
ta johtuen tapaaminen järjestetään TEAMS-alustalla tiistaina 13.4. klo 17 alka-
en. Tapaamisessa kuullaan mm. kulttuurihyvinvointityöstä Pirkkalassa sekä 
Pirkkala-kampuksen kulttuuritilojen ajankohtaisimmat asiat. Kokouskutsu 
osallistumislinkkeineen lähetetään kaikille Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoi-
den yhteystietolistalla oleville tiistaina 30.3. Lisätietoa tapaamisesta kulttuuri-
koordinaattori Karoliina Karpiomaalta, karoliina.karpiomaa@pirkkala.fi. 

Tehdään kulttuuripääkaupunkihaku yhdessä tunnetuksi somessa 

Nyt on haun loppukirin aika! Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunki 
on muuttanut verkkosoitteensa ja sometunnisteensa yksinkertaisempaan. 
Uusi tunniste on Tampere26. Muutosta tukee mm. yleinen käytäntö, sillä tu-
levia kulttuuripääkaupunkeja ovat esimerkiksi Kaunas2022, Tartto2024, 
Chemnitz2025. Kaikissa on mukana suuri joukko kuntia ympäröivältä alueel-
ta. Käytäthän hastagia #Tampere26 kaikista kulttuuri- tai urheiluasioista so-
messa raportoidessasi myös Pirkkalassa. Tampere26 somekanavat löytyvät 
Facebookista, Instagramista ja Twitteristä. 

 

Taide- ja kulttuurialan neljäs koronahaku alkaa 29.3. 

Taiteen edistämiskeskus jakaa koronatukea yhteensä noin 15 miljoonaa eu-
roa taiteilijoille, kulttuurialan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialan toi-
minimille. Rahoituksella turvataan työskentelyn ja ammatinharjoittamisen 
edellytyksiä. Tukea voivat hakea myös taiteen ja kulttuurin ammattiryhmät, 
jotka eivät yleensä ole Taiteen edistämiskeskuksen asiakkaita. Lue lisää tues-
ta Taiken sivuilta. Hakuaika päättyy 15.4.2021 klo 16. 

Meidän Ransu -koululaisten taidenäyttely 

Pirkkalan 0. ja 1.luokkalaiset ovat tutustuneet Ransu Karvakuonoon helmi-

kuun aikana. Ransusta on etsitty tietoa, kuunneltu Ransun kertomuksia ja 

katseltu videoita Ransun seikkailuista. Ransu on otettu avosylin vastaan kou-

lun arkeen ja Ransun tarinat ovat innostaneet oppilaita luomaan monenlaisia 

taideteoksia. Toiminta on osa Pirkkalan esi- ja perusotetuksen kulttuurikas-

vatussuunnitelmaa Kultsua. Tervetuloa tutustumaan taideteoksiin kunnan 

verkkosivuilla. 

https://www.tampereentaidemuseo.fi/tiedotteet/2021/Js0M6HGmX.html
https://www.pirkkala.fi/jarjestotoiminta
https://tampere26.fi/uutiset/osoite-muuttui-tampereregion2026-on-nyt-tampere26/
https://www.facebook.com/tampere26
https://www.instagram.com/tampere26
https://www.instagram.com/tampere26
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11181
https://www.pirkkala.fi/library/files/6048ae94475a6c38478082cf/Kultsu_-perusopetuksen_kulttuurikasvastussuunnitelma.pdf
https://www.pirkkala.fi/library/files/6048ae94475a6c38478082cf/Kultsu_-perusopetuksen_kulttuurikasvastussuunnitelma.pdf
https://www.pirkkala.fi/meidanransu
https://www.pirkkala.fi/meidanransu


MUISTATHAN MYÖS! 

Valtion taiteilija-apurahojen haku päättyy 31.3.2021 

• Lisätietoa Taiken verkkosivuilla 

Pidetään yhteyttä! 

Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.  
Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen: 

Karoliina Karpiomaa 
vs. kulttuurikoordinaattori 
040 133 5698 
Kulttuuripalveluiden esimies 
Tapahtumat 
Reipin museo 
Matkailu 

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 

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

Museovirasto avaa ilmoituspalvelu Ilpparin kaikille argeologisille löydöille 

Arkeologisten kansalaishavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu Ilppari laajenee. 
Jatkossa palvelussa voi ilmoittaa esineiden lisäksi myös maalla sijaitsevista 
jäännöksistä ja vedenalaisista kohteista. Kahden vuoden aikana Ilpparissa on 
ilmoitettu jo 10 000 löydöstä, joista lähes 500 Pirkanmaalla. Alueellisten vas-
tuumuseoiden arkeologit neuvovat ilmoittajaa, tarkastavat kohteita ja tallenta-
vat tietoja muinaisjäännösrekisteriin. Ilmoituspalvelu löytyy Museoviraston 
kulttuuriympäristön Kyppi-palvelusta osoitteesta www.kyppi.fi/ilppari. 

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

 

Anu Muurinen 
kulttuurituottaja 
050 352 1632 
Taide 
Galleria 2 
Näyttelytoiminta 
Kulttuurihyvinvointi 

Marika Eromäki 
vs. kulttuurituottaja 
040 133 5773 
Tapahtumat 
Pirkkalan Muinaismarkkinat 
Opastetut kierrokset  
 

Vielä ehtii! DigiDemo, CreaDemo ja CreMa-tuet haussa 31.3. saakka 

CreaDemo-avustukset on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden ke-
hittämishankkeisiin. CreMa-määrärahan tavoitteena on käynnistää luovien alo-
jen ja muiden alojen monialaisia pilottihankkeita ja näin edistää uusien tuottei-
den, palveluiden tai toimintamallien syntymistä. DigiDemo-avustukset on tar-
koitettu digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien uusien audiovisuaalisten tai 
muiden kulttuurisisältöjen tuotekehitykseen. Luovien alojen tukien leikkauksen 
vuoksi AVEKin 31.3.2021 päättyvä DigiDemon, CreaDemon ja CreMa-tuen ha-
kukierros on ainoa tälle vuodelle. Lisätietoa hausta AVEK:n verkkosivuilta. 

https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11179
https://www.pirkkala.fi/kulttuuri/
https://www.pirkkala.fi/library/files/5f588c47475a6c040aacf86d/Kulttuuri_kulttuuripalvelujen_sidosryhm.pdf
https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/museovirasto-avaa-ilmoituspalvelu-ilpparin-kaikille-arkeologisille-kansalaishavainnoille
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ilmoitus/edit/asp/default.aspx
https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/creademo-crema-digidemo/

