Ehdota ohjelmaa Pirkkalan 100-vuotisjuhlavuodelle
Pirkkalan kunta täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Voit seurata juhlavuoden
ajankohtaisia asioita uunituoreelta verkkosivulta osoitteesta pirkkala.fi/
pirkkala100. Rakennamme juhlavuotta yhdessä paikallisten toimijoiden ja
kuntalaisten kanssa. Pirkkalassa toimivat yhdistykset, järjestöt, yritykset ja
yksityishenkilöt voivat ehdottaa juhlavuodelle ohjelmaa, jota haluaisivat itse
järjestää. Tutustu ohjelmahakuun ja ilmoita ohjelmasi mukaan kunnan verkkosivuilla.
Veteraanipäivän pääjuhla toteutetaan YLEn juhlalähetyksenä
Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4.2021. Koronaepidemian vuoksi valtakunnallista pääjuhlaa ei voida järjestää perinteisenä yleisötapahtumana.
Sen sijaan järjestelyvuorossa oleva Tampereen kaupunki ja Yleisradio toteuttavat yhteistyössä Tampere-talolla taltioitavan juhlalähetyksen, jonka Yle TV1
lähettää 27.4. klo 15-16. Lähetys on katsottavissa jälkikäteen Yle Areenassa.
Katso tarkemmat tiedot juhlalähetyksen ohjelmasta. Kunta on muistanut
Pirkkalan veteraaneja kirjeitse, sillä koronaepidemian vuoksi myöskään me
emme voi kokoontua yhteen.
Kulttuuripääkaupunkihankkeen hakukirja on nyt julkaistu!
Yhtä Euroopaa - Equally European! Tampereen ja Pirkanmaan lopullinen hakukirja Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 on julkaistu tänään. Hakemuksen ydinarvona on yhdenvertaisuus. Hakukirjan kulttuuriohjelma muuntaa yhdenvertaisuuden kulttuuriprojekteiksi. Pirkkalasta mukana kirjassa on Anian
lintupuisto. Lue hakukirja englanniksi tai tutustu suomenkieliseen tiivistelmään Tampere 26.fi -verkkosivuilla. Lopullinen vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin valinta tapahtuu 2. kesäkuuta. Valinnan Tampereen, Oulun ja Savonlinnan kesken tekee kansainvälinen asiantuntijaraati.
Ilmoittaudu mukaan Pirkan opiston kevään lyhytkursseille
Harrastaminen pidentää ikää! Pirkan opisto on perustanut liudan uusia kevään
lyhytkursseja palvelemaan kuntalaisten harrastustoiveita poikkeustilanteessa.
Luvassa sohvaperunan juoksukoulu, Bollywood-tanssia ulkona, villivihannesretki, Rammstein-saksaa ja 56 muuta sivistävää kurssia! Monet kurssit järjestetään verkossa tai turvallisesti pienryhmissä ulkotiloissa. Kevään kurssitarjontaan pääsee tutustumaan Pirkan opiston verkkosivuilla.

Kulttuurista hyvinvoiva Pirkanmaa avaa keskustelua kulttuurista
Kulttuurista hyvinvoiva Pirkamaa -kulttuurin kuntavaalikeskustelu järjestetään
keskiviikkona 28.4. klo 18-19.30 Zoom-alustalla. Kulttuurin kuntavaalit verkkotilaisuus nostaa keskusteluun kulttuurin monimuotoisuuden ja sen suuren merkityksen kuntalaisten hyvinvointiin. Vuoropuhelua käyvät taide- ja kulttuurikentän vaikuttajat ja eri puolueiden pirkanmaalaiset kuntavaaliehdokkaat. Tapahtuman moderaattorina on Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. Lisätiedot ja osallistumislinkin löydät Facebookista.
Haussa Vuoden Kylä, Vuoden Kyläteko ja Vuoden Kylätoimija
Vuoden Kylä, Vuoden Kyläteko ja Vuoden Kylätoimija 2021 -haku on Pirkanmaan osalta avoinna 31.5.2021 asti. Vuoden Kylä -tunnustus on arvostuksen
osoitus, jonka voi saada esimerkiksi huomionarvoisesta toiminnasta tai uudenlaisen toimintatavan keksimisestä. Vuoden Kyläteoksi voi esittää kylällä tehtyä
yksittäistä tempausta ja Vuoden Kylätoimijaksi taas voidaan esittää kylätoiminnassa ansioitunutta henkilöä. Kuka tahansa yksityinen henkilö, yhdistys tai
kunta voi ehdottaa tunnustusten saajia. Lisätietoa hausta löytyy Pirkankylat.fiverkkosivustolta.
Pirkkalassa tapahtuu!
•

Äitienpäivän kunniaksi kuullaan jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias Sandbergin Jazz
with Class - konsertti. Tallenne on nähtävillä kunnan YouTube-kanavalla 8.-31.5.2021. Järjestäjä:
Pirkkalan kunta.

•

Muinaisviikkoihin otetaan varaslähtö toukokuussa, kun Arkeologin arvoitus! -nukketeatteriesitys on
nähtävillä YouTube-kanavalla 3.-30.5.2021. Järjestäjä: Pirkkalan kunta.

•

La 22.5. ”Mitä päälle rautakaudelle - muinaisvaatteet tutuiksi” -etäluennolla kuullaan Jenni Sahramaata ja Mervi Pasasta. Järjestäjä: Pirkkalan kunta. Lisätietoa tulossa.

•

La 29.5. Lähilauantai. Järjestäjä: Pirkkalan yrittäjät ry. Lisätietoa Yrittäjät ry:n verkkosivuilla.

•

La 12.6. Avoimet kylät –päivä. Lisätietoa Pirkan kylät ry:n verkkoisivuilla.

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

