Kulttuurihyvinvoinnin työryhmä on aloittanut Pirkkalassa
Kulttuuri kuuluu hyvään elämään ja on myös inhimillinen näkökulma kunnan
palveluiden kehittämiseen. Pirkkalassa on aloittanut monialainen kulttuurihyvinvoinnin työryhmä, jonka tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin luomaa hyvinvointia. Kulttuuripalveluiden lisäksi työryhmässä on edustus kunnan sosiaali- ja terveys -, lasten ja nuorten -, kirjasto-, liikunta- ja rakennetun
ympäristön palveluista. Kulttuurihyvinvointipalveluiden erityisenä kohderyhmänä Pirkkalassa ovat ikääntyneet kuntalaiset. Lue lisää kulttuurihyvinvoinnista täältä.
Romanien kansallispäivää vietetään musiikin merkeissä
Romanien kansallispäivää vietetään tänään 8. huhtikuuta ympäri maailmaa.
Muusikko ja kulttuuriohjaaja Pertti Palm ja Pirkkalan kunnan kulttuuripalvelut
toteuttivat yhteistyössä päivän kunniaksi konserttitallenteen, jolla Pertti Palm
kertoo romanien historiasta ja kulttuurista sekä esittää mustalaismusiikkia.
Konserttitallenne on nähtävillä Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla 8.30.4.2021.

Tervetuloa Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden tapaamiseen!
Poikkeustilanteesta johtuen tapaaminen järjestetään TEAMS-alustalla tiistaina 13.4. klo 17 alkaen. Tapaamisessa kuullaan mm. kulttuurihyvinvointityöstä
Pirkkalassa sekä Pirkkala-kampuksen kulttuuritilojen ajankohtaisimmat asiat.
Kokouskutsu osallistumislinkkeineen on lähetetty Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden yhteystietolistalla oleville. Lisätietoa tapaamisesta kulttuurikoordinaattori Karoliina Karpiomaalta, karoliina.karpiomaa@pirkkala.fi ja kunnan
verkkosivuilta.

Pirkan opiston taidekoulujen haku on käynnissä huhtikuun ajan
Teatteria, tanssia, kuvataidetta, mediataidetta ja musiikkia! Haku Pirkan opiston taidekoulujen lukukaudelle 2021-2022 on auki 1.-30.4.2021. Pirkan opiston
taidekoulut toivottavat niin lapset ja nuoret, kuin aikuisetkin mukaan pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen taiteen perusopetukseen - iloisessa porukassa. Hausta ja taidekouluista löydät lisää tietoa Pirkan opiston verkkosivuilta.

Leikkipäivä kannustaa ulos luontoon
Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään tänä vuonna lauantaina 24. huhtikuuta. Teemana on Leikkien lähelle luontoa, sillä luonto ympäristönä innostaa ja
inspiroi leikkiin. Luonnossa leikkiminen lisää niin lasten kuin aikuistenkin hyvinvointia, joten se on ajankohtaisen osuva aihe Leikkipäivälle ja sitä edeltävälle
leikin teemaviikolle. Lue lisää Mannerheimin Lastensuojeluliiton koordinoimasta Leikkipäivästä täältä ja etsi leikit ja vinkit hauskaan yhdessäoloon Leikkipankista.
Lähellä.fi-verkkopalvelun käyttökoulutusta tarjolla
Lähellä.fi on verkkopalvelu, joka kokoaa Pirkanmaan yhdistysten ja yhteisöjen
tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä helpottaa yhdistysten,
järjestöjen ja yhteisöjen tietojen näkymistä laajalle yleisölle. Lähellä.fi-koulutus
järjestetään keskiviikkona 28.4. klo 9-11. Koulutus on suunnattu niille, jotka
haluavat julkaista tietoja palvelussa ja niille, jotka haluavat tietää palvelusta
enemmän. Koulutus vastaa mm. kysymyksiin miten Lähellä.fi toimii ja mihin tieto jakautuu automaattisesti. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Taike & Cupore talks: Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa
Taiteen ja kulttuurin barometrin teemana on tällä kertaa taiteilijat ja taiteen
tekeminen kunnissa. Taike & Cupore talks pureutuu aiheeseen torstaina 15.4.
klo 9-12 striimattavassa verkkotapahtumassa. Keskustelutilaisuudessa esitellään ja kommentoidaan tuloksia. Tapahtuman ohjelman ja ilmoittautumisen
löydät Taiken verkkosivuilta.

VIELÄ EHTII!
•
Taide- ja kulttuurialan 4. koronahaku on avoinna 15.4. klo 16 asti. Lue lisää Taiken hakusivulta!

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

