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Kulttuurin uutiskirje 5/2018
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategiaa päivitetään
Etelä-Pohjanmaan liiton nykyinen kulttuuristrategia Etelä-Pohjanmaa - Jotakin parempaa on laadittu
vuosille 2015–2020. Nyt strategian ajanjaksosta on yli puolet kulunut ja haluamme arvioida strategian
toteutumista sekä päivittää strategiaa tuleville vuosille.
Päivitystyön pohjaksi kulttuurin tehtäväalue on toteuttanut maakunnassa keväällä 2018 kulttuurin
kuntakierroksen sekä muutamia työpajoja kevään ja syksyn aikana. Kesä-elokuussa 2018 toteutettiin
myös kulttuuritoimijoille suunnattu avoin kysely.
Kulttuuristrategian työstämistä jatketaan Outi Raatikaisen (Pink Eminence Oy) vetämässä työpajassa
marraskuussa ti 13.11.2018 klo 12-16 Jaaksi-salissa. Tervetuloa mukaan!
Voit ilmoittautua työpajaan TÄSTÄ>>
Viimeinen kulttuuristrategiatyöpaja järjestetään tammikuussa 31.1.2019.

Euroopan kulttuuriperintövuotta 2018 juhlistetaan
yhteisesti Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaalla kulttuuriperinnön parissa työskentelevät tahot järjestävät yhteistyössä
kulttuuriperintötapahtuman Seinäjoella 26.–27. lokakuuta. Ohjelmaan sisältyy
kulttuuriperintöseminaari, elävän perinnön tangokonsertti sekä retki maakunnan
rakennusperintökohteisiin. Tapahtumakokonaisuus on osa Euroopan kulttuuriperintövuoden 2018
tapahtumia.
Perjantaina 26.10. järjestettävässä seminaarissa Kulttuuriperintöä tangon askelin puhuvat muun
muassa Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh aiheenaan ”Alvar Aallon humaani
arkkitehtuuri osana maailman modernia kulttuuriperintöä” sekä museoviraston erikoisasiantuntija
Leena Marsio aiheenaan ”Elävä aineeton kulttuuriperintö ja Unescon sopimus”. Seminaariväelle
oman viestinsä on lähettänyt myös elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki.
Lisätietoja seminaarista sekä ilmoittautuminen >>
Seinäjoki-salissa perjantaina 26.10. klo 19 Kauas pilvet karkaavat — Mestarit ja kisällit konsertissa
Seinäjoki-salissa esiintyvät Markus Allan ja tangonuoret: Elli-Noora Janhonen, Joonas-Ville Hietaniemi,
Tytti Pihlajamäki, Charlotta Saari, Tenho Zitron, Tuulikki Kuuskeri, Markus Kinnunen ja Emilia Vahasalo
säestäjänään Rami Loukolan orkesteri. Lisätiedot sekä lippuvaraukset >>
Pohjalaisen rakennusperintö ry:n opastettu retki Lakeuden rakennusperintöön -Meillä ja meirän
krannis järjestetään lauantaina 27.10.. Retkellä tutustutaan opastetusti eteläpohjalaiseen maisemaan
sekä rakennusperintökohteisiin Seinäjoella ja Ilmajoella. Lisätietoja sekä ilmoittautumiset >>

Kulttuurilautakunnan viimeisimpään kokouspöytäkirjaan pääset TÄSTÄ>>

Taidemaalari Elina Försti
on valittu visuaalisten
taiteiden taidetoimikuntaan

Maakuntauudistus ja
vahvistuvat
yhteistyörakenteet
sivistyksessä ja
hyvinvoinnissa

Alajärvinen taidemaalari Elina

Kolme kertaa järjestetyn Vuoden

Försti on valittu valtion
visuaalisten taiteiden
taidetoimikuntaan.
Pohjanmaan taidetoimikunnassa
vaikuttavat tulevalla
kaksivuotiskaudella
puheenjohtajana Hannah
Kaihovirta ja jäseninä Liisu
Aurasmaa, Jari Eklund, Teemu
Hirvilammi, Anni Järvelä, Niina
Kiprianoff, Jimmy Pulli ja Dennis
Rundt. Onnittelemme valittuja!

LUE LISÄÄ »

Meidän tarinoitamme kymmenen nuorta
eteläpohjalaista taiteilijaa
yhteisnäyttelyssä

nuori eteläpohjalainen taiteilija Valtioneuvoston kanslia on

kilpailun (2015-2017)

julkaissut syyskuun lopulla

finalistien yhteisnäyttely

julkaisun, jossa tarkastellaan

järjestetään Seinäjoen

valtion, maakuntien ja kuntien

taidehallilla 10.11.2018–

välistä tehtävien sekä resurssien

27.1.2019. Näyttelyn taiteilijat

jakoa sivistyksen ja hyvinvoinnin

ovat Mari Hallapuro, Heikki

näkökulmasta.

Hautala, Heidi Katajamäki,

Julkaisussa on nostettu esiin

Hanne Kontiola, J-P Köykkä,

kulttuurin yhdyspintoja sekä

Jaana Maijala, Jukka Nokua,

maakunnallista kulttuurin

Mervi Patala, Ville Vuorenmaa ja

kehittämistyötä Etelä-

Katri Yli-Erkkilä.

Pohjanmaalla.

TÄSTÄ JULKAISUUN »

LUE LISÄÄ »

Antoisaa kulttuurisyksyä!

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

Ajankohtaisia apurahoja:
Taiteen edistämiskeskuksen haussa olevat apurahat ja avustukset
•

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen hakuaika

•

Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

•

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

•

Erityisavustukset kulttuurilehdille

•

Erityisavustukset yhteisöille

•

Festivaaliavustukset

•

Kohdeapurahat

•

Kulttuurin hyvinvointivaikutuksien erityisavustukset yhteisöille

•

Lastenkulttuurin erityisavustukset

•

Residenssiavustukset

•

Toiminta-avustukset

•

Toiminta-avustukset esittävien taiteiden yhteisöille

•

Liikkuvuusapurahat

Lisätietoja Taiken apurahoista sekä hakuajoista >>

Suomen kulttuurirahaston lokakuun haku on parhaillaan avoinna
Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastossa on parhaillaan haettavissa Eminentia- ja
Taidetta hoitolaitoksiin- apurahat. Apurahoja voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa
asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Haku on avoinna laajemminkin, mikäli
hakemuksella on selkeä ja vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Hakuaika
1.10. - 31.10.2018 Lisätietoja Suomen kulttuurirahaston apurahoista >>
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