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Etelä-Pohjanmaan
kulttuuristrategia
valmistuu
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategia
Etelä-Pohjanmaa - Jotakin parempaa on
laadittu vuosille 2015–2020. Strategiajakson
puolivälissä keväällä 2018 käynnistettiin
kulttuuristrategian päivitystyö.
Päivitetty kulttuuristrategia tehdään vuosille 2019−2025. Visiona siinä on Hyvinvoivien ihmisten
innostava kulttuurimaakunta. Kulttuurin kehittämisen kulmakivet ovat yhteistyö, hyvinvointi,
liiketoiminta ja kansainvälisyys sekä läpileikkaavana kulmakivenä kestävä kehitys.
Strategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa, ja nyt
heitä haastetaan myös toteutukseen. Tehdään yhdessä visio todeksi ja kulttuurimaakunta
näkyväksi!

Lue lisää

Jätä kommenttisi kulttuuristrategialuonnoksesta
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategialuonnos Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa
Kulttuuristrategia vuosille 2019-2025 on parhaillaan lausunnoilla kunnissa, ja syksyllä se
hyväksytään kulttuurilautakunnassa ja maakuntahallituksessa. Kesän aikana myös kaikilla
halukkailla on mahdollisuus antaa kommentteja strategialuonnoksesta. Kulttuuristrategian
luonnos on luettavissa täällä.
Kulttuuristrategian kommentointi on avoimena 2.8.2019 saakka.

Jätä kommenttisi täällä

Kulttuurisote II jatkaa kulttuurihyvinvoinnin

edistämistä
Toukokuun alussa käynnistyneen Kulttuurisote II -hankkeen tavoitteena on nivoa kulttuuri
osaksi sekä sosiaali- ja terveyspalveluja että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä maakuntaja sote-uudistuksen kariutumisen jälkeisessä tilanteessa. Hanke on jatkoa viime vuonna soteuudistuksen tukena toimineelle kuuden maakunnan Kulttuurisote-hankkeelle.
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla edistetään sekä kotona asuvien että kotihoidon ja
palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja
kulttuurihyvinvointipalvelujen juurtumista sosiaali- ja terveyspalveluihin.
- Tavoitteena on muun muassa tuoda kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi asiakasohjauksen
palveluvalikoimaa, kirjata ne asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä tehostaa toteutuneen
toiminnan kirjaamista asiakkaan tietoihin, Etelä-Pohjanmaan projektipäällikkö Pirjo Heino
sanoo.

Lue lisää

Avoimia
apurahahakuja
Suomen kulttuurirahastolta
on elokuussa haettavissa
Liikkuvuusapuraha, jonka tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson
avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Hakuaika 12.8.-30.8.2019.
Residenssiapuraha mahdollistaa taiteilijaresidenssityöskentelyn ulkomailla. Hakuaika 12.8.30.8.2019.
Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden uudistamiseen yhä kiinnostavimmiksi ja
yleisölle houkuttelevammaksi. Hakuaika 12.8.-30.8.2019.
Mullankaivajat-apurahan tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille mahdollisuus
osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan. Hakuaika 12.8.-30.8.2019.

Lue lisää

Taiteen edistämiskeskuksessa on haettavissa
Liikkuvuusapurahat. Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen

työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Liikkuvuusapurahoilla edistetään Suomessa asuvien
taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. Hakuaika
06.03.-15.08.

Lue lisää

Inspiroivaa ja
kulttuurintäyteistä kesää!
Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto on suljettu 8.–28.7.2019
välisen ajan.

Tilaa Kulttuurin uutiskirje omaan sähköpostiisi
Voit käydä lukemassa kaikki kulttuurin uutiskirjeet tai tilata ne omaan sähköpostiisi
verkkosivustoltamme!

Tilaa omaan sähköpostiisi

Etelä-Pohjanmaan liitto
Kampusranta 9 C
Frami, 4. kerros
PL 109
60101 Seinäjoki

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
Tutustu tietosuojaselosteesemme >>

