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Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategiakysely on
avoinna elokuun loppuun saakka
Etelä-Pohjanmaan liitto päivittää Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaa Etelä-Pohjanmaa - Jotakin
parempaa vuosille 2019–2025. Nykyisessä kulttuuristrategiassa on kuvattu muun muassa
eteläpohjalaisen kulttuurin kivijalkaa ja toimintaympäristöä, ajassa vaikuttavia megatrendejä, visio
vuodelle 2020 sekä maakunnan kulttuurin kehittämisen kulmakivet toimenpiteineen.
Kysely on tärkeä osa maakunnan kulttuuristrategian päivitysprosessia. Vastaamalla tähän kyselyyn
pääset vaikuttamaan kulttuurin kehittämiseen maakunnassa, näkemyksesi ovat tärkeitä! Kysely on
avoinna 31.8.2018 saakka. Vastaa kyselyyn tästä >>

Ajankohtaisia avustuksia
Suomen kulttuurirahastossa on haettavissa
Argumenta apurahat tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden
käsittelemiseen. Argumenta-haku on avoinna 10.–31.8.2018.
Mullankaivajat apuraha voi tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuuden osallistua arkeologiseen
tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman
lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Haku avoinna 10. - 31.8.2018.
Residenssit Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja työskentelyyn ulkomaisissa
taiteilijaresidensseissä. Residenssipaikat vuodelle 2019 ovat haettavissa 10.–31.8.2018.
Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia
välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Hakuaika 10.8.−31.8.2018.
Taidetestaajat-hanke etsii eri puolilta Suomea nuorille vierailukohteita lukuvuodeksi 2019–2020. Haku
vierailukohteeksi on avoinna 15.8.–7.9.2018.
Lisätietoa kulttuurirahaston haettavissa olevista apurahoista löydät TÄÄLTÄ>>

Frame Contemporary Art Finlandin haettavissa olevat apurahat
seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide,
performanssi ja äänitaide.
Matka-apurahat 2018 toteutettaviin matkoihin on avoinna 31.10.2018 saakka.
Asiantuntijahaku on avoinna 31.8.2018 saakka.
Projektiapurahan haku vuoden 2019 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2018 ja 1.–31.3.2019.
Lisätietoa Frame Contemporary Art Finlandin apurahoista löydät TÄÄLTÄ>>

Kulttuurilautakunnan viimeisimpään kokouspöytäkirjaan pääset TÄSTÄ>>

Kutsu poliitikko
museoon 27.-31.8.

Taiteilijan opas
kansainvälistymiseen
Kulttuuriperintö haltuun
minuutissa

Kolmatta kertaa järjestettävällä

Frame Finland on koonnut

kampanjalla tehdään näkyväksi

kansainvälisesti toimivien

museoiden toimintaa kulissien
takana. Poliitikkojen
museovierailuilla tuodaan esille
museoiden monipuolista työtä ja
koko Suomen kattavan
museoverkoston
yhteiskunnallista merkitystä.
Tänä vuonna viikkoa vietetään
Euroopan
kulttuuriperintövuoden teemalla

Tuntuuko kulttuuriperintö
vieraalta käsitteeltä tai vaikeasti
hahmotettavalta
kokonaisuudelta? Suomalaista
kulttuuriperintöä monipuolisesti
esittelevä lyhyt video voi auttaa
pohtimaan mikä kaikki itselle on
kulttuuriperintöä ja mikä on juuri
suomalaista kulttuuriperintöä?

taiteilijoiden vinkkejä taiteellisen
työn tekemiseen ulkomailla.
Oppaasta voit hyötyä silloin, kun
olet osallistumassa ulkomaille
yksityis- tai ryhmänäyttelyyn,
lähdössä työskentelemään
residenssiin, etsimässä
ulkomaista galleristia tai
kuljettamassa teoksiasi
ulkomaille.

poliitikko – ole eurooppalainen,
tunne kulttuuriperintösi.
LUE LISÄÄ »

KATSO VIDEO »

LUE LISÄÄ »

Kulttuurin kansainvälisiä
kehittämishankkeita

Etelä-Pohjanmaan liitto on kumppanina kahdessa
uudessa kulttuurialaan keskittyvässä Interreg Europe
-ohjelmasta rahoitetussa kansainvälisessä
hankkeessa. FINCH -hankkeen teemana on
kulttuuriperinnön hyödyntämisen taloudelliset
vaikutukset alueen kehittämiseen. CLAY-hanke pyrkii
puolestaan edistämään keramiikan sekä luovan alan
tuotantoprosessien uudistumista, muotoilua sekä
markkinointia, myyntiä sekä kansainvälistymistä.

LUE LISÄÄ

Mielenkiintoisia tilaisuuksia ja koulutuksia:
TAIKEN aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018 Helsingissä
Tilaisuuden teemoina ovat mm. Miten taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteet saadaan osaksi
maakuntaohjelmia ja muita keskeisiä strategia-asiakirjoja? Miten strategiat viedään käytäntöön?
Aluekumppanuuksien päivän ohjelmassa avataan käytännön esimerkein ohjelma- ja toimijatason työtä
alueverkostoissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täältä>>
Kulttuuriperintötapahtuma 26.-27.9. Seinäjoella
Etelä-Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaan liitto ja kulttuuriperinnön piirissä työskentelevät tahot järjestävät
yhteistyössä kulttuuriperintötapahtuman 26.–27.10.2018. Ohjelmaan sisältyy kulttuuriperintöseminaari
perjantaina 26.10. Framilla, elävän perinnön tango-konsertti samana iltana Seinäjoki-salissa ja lauantaina
27.10.2018 retki kulttuuriperintöteemalla mielenkiintoisiin maakunnan rakennusperintökohteisiin.
Seminaarin yhteydessä on myös messutapahtuma, jossa on luvassa työpajoja ja eri kulttuuriperintötoimijat
voivat esitellä toimintaansa. Lisätietoja tapahtumasta täältä>>

LIFT - New Dimensions of Media, Arts and Culture 17.-18.10.2018
Uusi mielenkiintoinen kansainvälinen ammattilaisfestari, joka toimii media-, kulttuuri- ja taidealojen sekä
luovan talouden ammattilaisten tapaamispaikkana Helsingin Kaapelitehdas. Tapahtuman ohjelma on
pääasiassa englanniksi. Ohjelma jakautuu kahdelle päivälle, joista ensimmäinen keskittyy median uusiin
ilmiöihin ja toinen kulttuurin kentälle. Lisätietoja tapahtumasta täältä>>

Energistä ja innostavaa kulttuurisyksyä!
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija
Hanna Hangasluoma, Kehittämissuunnittelija
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