
Nuorten kulttuuriviikot Pirkanmaalla marraskuussa 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oletteko järjestämässä marraskuun aikana jotain tapahtumaa, teemailtaa, kurssia, näyttelyä, 
leiriä tms. ja haluaisitte tiedottaa siitä nuorille laajasti Pirkanmaan alueella? 

 
KultTour kokoaa marraskuun aikana tapahtuvia ja nuorille suunnattuja, sekä heille sopivia 
päihteettömiä kulttuuritapahtumia yhteen ohjelmaan, jonka sisällöstä tiedotetaan laajasti 
Pirkanmaan alueella julistekampanjan sekä median kautta. Painettu ohjelmalehtinen julkaistaan 
lokakuun puolivälissä ja ohjelma julkaistaan myös sähköisenä versiona www.kulttour.fi -sivuilla.  
Ohjelmalehtisiä jaetaan luettavaksi muutamia kirjastoon, nuorisotiloille ja kouluille.  
 
Yhtenä KultTourin tärkeimmistä tavoitteista on tarjota nuorille tietoa ja mahdollisuus osallistua 
erilaisiin toimintoihin kulttuurin parissa. Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille matalan 
kynnyksen kulttuurielämyksiä, lisätä nuorten mahdollisuuksia osallistua heitä kiinnostaviin 
tapahtumiin yli kuntarajojen sekä tehostaa nuorille suunnattujen tapahtumien markkinointia. 
 
Ohjelmaan tulevien aineistojen viimeinen palautuspäivä on 22.9.2019. Toimita kaikki ohjelmaan 
tulevat tiedot tai valmiiksi taitettu mainos (ohje liitteenä) allekirjoittaneelle sähköpostin liitteenä. 
 
UUTTA! KultTour laajenee ympärivuotiseksi toiminnaksi, joka ainoastaan huipentuu marraskuun 
kulttuuriviikkoihin. Tämä tarkoittaa, että ylläpidämme kulttour.fi sivustolla sähköistä 
tapahtumakalenteria ympäri vuoden. Ilmoittaminen nettisivun tapahtumakalenterissa on kaikille 
tahoille maksutonta! Lisäksi käytämme sosiaalisessa mediassa hashtagia #kulttour365 kaikkien 
teemaan sopivien julkaisujen ja tapahtumien yhteydessä. Tiedotamme uudistuksesta lisää tämän 
vuoden nuorten kulttuuriviikkojen jälkeen!  
 
Mikäli haluatte järjestämänne tapahtuman mukaan KulTour-ohjelmaan, niin ota ystävällisesti 
yhteyttä oman kuntasi kulttuurisen nuorisotyön vastaavaan:  

 
Ulla Taponen 
nuorisokoordinaattori 
+358 40 8443 992 
ulla.taponen@nokiankaupunki.fi 
Nokian kaupunki 
Vapaa-aikapalvelut, nuorisopalvelut 
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Tapahtuman ilmoittaminen KultTour2019 -ohjelmaan 
_____________________________________________________________________________ 
 
Mikäli haluatte ilmoittaa tapahtumastanne kulttuuriviikkojen yhteisessä ohjelmassa  
tai kulttour.fi sivuston tapahtumakalenterissa, tarvitsemme teiltä seuraavat tiedot: 
 
Tapahtuman/toiminnon nimi: 
 
Valitse jokin alla olevista kategorioista, mihin tapahtuma sopii: 

- Ruokakulttuuria 
- Mun Taidetta 
- Pelejä 
- Elämyksiä ja liikkumista 
- Teatteria, improa ja open stagea 
- Näyttelyitä ja museoita 
- Tuunausta ja kädentaitoja 
- Työpajoja 
- Teemailtoja 
- Tapahtumia 
- Musiikkia 
- Jotain muuta 

 
Päivämäärä: 
Tapahtuman alkamisaika: 
Tapahtuman päättymisaika: 
Ajanjakso (jos tapahtuma kestää usean päivän/toistuu eri päivinä):  
Paikkakunta: 
Tapahtumapaikan nimi: 
Katuosoite:    
Lyhyt kuvaus: 
Mahdolliset erityisehdot esim. osallistumismaksut, tarkempi kohderyhmä (jos sellainen on): 
Järjestävän tahon nimi: 
Lisätietoja antavan henkilön/nettisivun tms. tiedot: 

 
Malli: 
Askartelupaja 
Tuunausta ja kädentaitoja 
Ti 5.11. klo 17.00-21.00 
Nuorisotila Nuokku (Kauppatie 7-9, Kuru) 
Askartelupajassa voi askarrella esim. isänpäiväkortin/lahjan 
Järj. Ylöjärven nuorisopalvelut 
Lisätietoja: Maija Meikäläinen p. 123 456 789 
etunimi.sukunimi(a)ylojarvi.fi 

 
KultTour -ohjelman yksi sivu on 210x148mm vaakatasossa. Yhden sivun mainos tulisi olla koossa 210x148mm + 3mm 
leikkuuvara kaikilla reunoilla, eli koko leikkuuvaroin on 216x154mm. Toimita tapahtumasta vaakatasossa oleva 
juliste/mainos mielellään pdf muodossa sähköpostin liitteenä. 

 
Kaikki ohjelmaan tulevat materiaalit tulee toimittaa viimeistään  

su 22.9. mennessä allekirjoittaneelle sähköpostin liitteenä! 
 
 
Tervetuloa mukaan! 

 


