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KULTTUURIN UUTISKIRJE 6/2018
Käy vastaamassa opetus- ja kulttuuriministeriön avoimeen verkkoaivoriiheen
Uudessa kuntien kulttuuritoiminnasta annettavassa laissa säädetään
kehittämistehtävästä, jolla tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan toteuttamista,
mm. toiminnan laatua ja henkilöstön osaamista. Verkkoaivoriihessä kerätään
tietoa nyt kehittämistehtävän toimeenpanoa varten.
Mukaan verkkoaivoriiheen ovat tervetulleita kaikenlaiset näkemykset ja kaikki
asiasta kiinnostuneet. Verkkoaivoriihessä kysytään millainen kulttuuritarjonta
sinua kiinnostaa ja lisäksi sinulla on mahdollisuus ideoida miten kuntia voisi
tukea paremmin toteuttamaan kulttuuritoimintaansa.
Verkkoaivoriiheen toivotaan vastaajiksi myös niitä kuntalaisia, jotka käyttävät
kulttuuripalveluita vähän tai eivät lainkaan. Linkkiä voi vapaasti jakaa
eteenpäin. Verkkoaivoriihi on avoinna 9.12.2018 saakka.
Pääset osallistumaan aivoriiheen täällä >>
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan viimeisimpään
kokouspöytäkirjaan pääset tästä>>

Kymmenvuotiaat juhlivat
Suomen lasten
itsenäisyysjuhlassa

Taide, taidealat ja taiteen
toimintaympäristö
muutoksessa

Suomi 100 juhlavuotena ensimmäistä

Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisu

kertaa järjestetty Suomen lasten
itsenäisyysjuhla saa jatkoa.
Valtakunnallinen Suomen lasten
itsenäisyysjuhla järjestetään
itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2018
Säätytalolla Helsingissä. Juhlimaan ja
onnittelemaan Suomea on kutsuttu yli 600
lasta, kaksi lasta jokaisesta Suomen

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat on
koonnut työryhmän esityksen taide- ja
taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi.
Työryhmä on nostanut esiin kolme
keskeistä viestiä; Taiteen
yhteiskunnallinen merkitys on
tunnustettava, rahoitusta on
kasvatettava ja taiteilijan työ ammattina

kunnasta.

tunnistettava.

Säätytalon lastenjuhlassa huomioidaan

Työryhmän mukaan taide, taidealat ja

samana päivänä Helsingissä avautuva uusi

taiteen toimintaympäristö sekä taiteellisen

Oodikirjasto. Yhtenä teemana tämän

työskentelyn lähtökohdat ovat muuttuneet

vuoden juhlassa onkin suomalainen

ja muuttuvat jatkuvasti. Työryhmä esittää,

ylpeydenaihe lukutaito ja kirjallisuus.

että taide- ja kulttuuribudjetin osuus

Etelä-Pohjanmaalta juhliin osallistuu

nostetaan vuoteen 2023 mennessä yhteen

kolmisenkymmentä kymmenvuotiasta ja he

prosenttiin valtion talousarvion

matkaavat juhliin yhteisellä bussilla.

kokonaismenoista.

Toivotamme juhlijoille ikimuistoisia
Suomen lasten itsenäisyysjuhlia!
LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Kulttuurin iloa loppuvuoteen!

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

Ajankohtaisia apurahoja sekä avustuksia
OKM
Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin jatkuva haku 31.12.2018.
Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin. 12.11.2018 - 31.12.2018
Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman
erityisavustukset. Hakuaika 19.11.2018 - 19.2.2019. LISÄTIETOJA >>
TAIKE
Liikkuvuusapurahat ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille.
Hakuaika 16.11.2018 - 28.02.2019 LISÄTIETOJA>>
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO
Maakuntarahastojen hakuaika 10.1. - 8.2.2019.
Painopisteinä ovat lasten ja nuorten kulttuuri sekä alueen elinvoimaa ja identiteettiä uudistavat hankkeet.
Taidetta hoitolaitoksiin hakuaika 10.1. - 8.2.2019. LISÄTIETOJA>>
ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
Seinäjoen rahaston hakuaika on 1.-31.1.2019 LISÄTIETOJA>>
MUSIIKIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Useita apurahoja sekä hakuaikoja. LISÄTIETOJA>>
POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE
Liikkuvuustuen ensi vuoden ensimmäinen haku 03.01.2019 – 04.02.2019
Nordbuk- tukiohjelma vuoden ensimmäinen haku 01.01.2019 – 01.02.2019
Lyhyt- ja pitkäaikainen verkostotuki haussa 16.01.2019 – 18.02.2019
Residenssikeskusten tuki haettavissa 18.01.2019 – 07.02.2019

Kulttuuri- ja taideohjelma haussa 04.02.2019 – 04.03.2019
LISÄTIETOJA>>

FRAME FINLAND
Matka-apurahoissa jatkuva hakuaika, päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi.
Projektiapurahat haussa vuoden 2019 hankkeisiin 1.–31.3.2019.
Asiantuntijan matka-apuraha ulkomaille on haussa 1.11.2018-31.8.2019
Projektiapuraha kansainväliseen taidejulkaisuun vuoden 2019 hankkeisiin haussa 1.–31.3.2019.
Yhteisön projektiapuraha näyttelytoimintaan ulkomailla haussa 1.–31.3.2019.
LISÄTIETOJA>>
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