Kuva: Alex Mazurov, Visit Tampere

Tervetuloa tekemään yhdessä Meidän Pirkkala -tapahtumaa!
Meidän Pirkkala järjestetään tänä vuonna tavanomaista pienimuotoisempana ulkotapahtumana Suupantorilla 19.8. klo 17-20. Perinteisiä messupöytiä
Meidän Pirkkalaan ei tänä vuonna pystytetä, mutta yhdistykset, yhteisöt ja
urheiluseurat pääsevät esittäytymään Suupantorille pystytettävällä ohjelmalavalla. Lue lisätiedot ilmoittautumisesta kunnan verkkosivuilta ja varaa yhdistyksesi lavavuoro sähköisellä lomakkeella. Tapahtuman ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Tutustu tapahtumaan tapahtumakalenterissa!
Reipin museolla heinäkuussa yhdistysten kahvilatoimintaa ja ohjelmaa
Paikalliset yhdistykset saapuvat pitämään kahvilaa ja esittelemään toimintaansa Reipin museon pihamaalla heinäkuussa. Eri viikonloppuina paikalla on eri
toimija ja ohjelma vaihtelee. Tulevana viikonloppuna 3.-4.7. klo 11-16 ohjelmassa on mm. Minun museoni -piirustustyöpaja sekä kahvilaa pitämässä LC
Pirkattaret. Reipin museo sijaitsee osoitteessa Museotie 9 ja on avoinna heinäkuussa torstaista sunnuntaihin klo 10-17. Lue lisää Pirkkala.fi > Reipin museo.

Ehdota ohjelmaa Pirkkalan kunnan 100-vuotisjuhlavuodelle!
Keväällä startannut haku kunnan 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan jatkuu.
Ohjelmahaku on avoinna kaikille Pirkkalassa toimiville yhdistyksille, järjestöille, yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka voivat itse järjestää tapahtumia ja
muuta ohjelmaa osana vuoden 2022 juhlaohjelmaa. Myös perinteisiä vuosittain järjestettäviä tapahtumia toivotaan osaksi juhlavuoden ohjelmaa. Lue lisää kunnan verkkosivuilta ja ilmoita oma ohjelmasi mukaan lokakuun loppuun
mennessä!
Julkinentaide.fi esittelee julkisen taiteen hankkeita ja hyviä käytäntöjä
Julkiset taideteokset ovat yksi kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksista. Ne lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja kutsuvat ihmettelyn, keskustelun ja oivallusten
äärelle kauneuden kokemuksia unohtamatta. Keväällä julkaistu julkisen taiteen
verkkosivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa julkisen taiteen hankkeista ja toteuttamisen tavoista.

Tutustu opetusvideoon ja koe kulttuuria kotisohvalla
Erilaisia kulttuuripalveluita on tarjolla etänä ja verkossa paljon, mutta niiden löytäminen ei aina ole kovin
helppoa. Armas-festivaali on tuottanut ikäihmisille suunnatun opetusvideon digitaalisten kulttuuripalveluiden löytämisestä netistä. Videon pääosassa on näyttelijä Kristiina Halkola, jonka oppaana toimii ITasiantuntija Aapo Niemi. Katso Kotisohvalla - koe kulttuuria etänä –video YouTubessa.

Kotiseutuarkistojen tietosuojakoulutus elokuussa Tampereella
Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus ja 2019 voimaan tullut tietosuojalaki ovat aiheuttaneet
uusia haasteita kotiseutuarkistoille ja paikallismuseoille. Suomen Kotiseutuliiton koulutuksessa käydään läpi
kotiseutuarkistojen roolia, tietosuojalainsäädäntöä sekä sen vaatimuksia kotiseutuarkistoille. Tampereella
koulutus järjestetään 27.–28.8. ja siihen on mahdollista osallistua paikan päällä Museokeskus Vapriikissa tai
etänä. Katso koulutuksen ohjelma ja ilmoittaudu mukaan Kotiseutuliiton verkkosivuilla.

Kulttuuriuutiset siirtyy kesätauolle
Kulttuuriuutiset lomailee elokuun alkuun saakka. Ensimmäinen kesätauon jälkeinen Kulttuuriuutiset ilmestyy torstaina 5. elokuuta. Seuraa kunnan ajankohtaisia kulttuuriasioita kunnan verkkosivuilta, tapahtumakalenterista ja sosiaalisen median kanavista.

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
040 133 5773

Anu Muurinen
kulttuurituottaja
050 352 1632

Kulttuuripalveluiden esimies
Tapahtumat
Reipin museo
Matkailu
Lomalla 5.7.-1.8.

Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset
Lomalla 24.6.-16.7.

Taide
Galleria 2
Näyttelytoiminta
Kulttuurihyvinvointi
Lomalla 19.7.-8.8.

Anni Riskala
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422

Vilja Juvonen-Saukko
museoassistentti, ma.
040 133 5600

Koulujen kulttuurikasvatus
Kulttuurinen nuorisotyö
Tapahtumat
Lomalla 1.7.-3.8. ja 9.-10.8.

Reipin museo

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

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

