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Taiteen perusopetus
esillä huhtikuussa
Seitsemättä kertaa järjestettävä taiteen
perusopetuksen kuukausi tuo näkyväksi
taiteen perusopetuksen monipuolisen
tapahtumatarjonnan kautta. Tiedossa on
monipuolisesti tapahtumia, esityksiä,
konsertteja, työpajoja ja näyttelyjä eri puolilla
Etelä-Pohjanmaata. Ohjelmasta vastaavat
taiteen perusopetuksen oppilaitokset.

Selma Puumala ja Jarkko Välimäki

Monipuolisen ohjelmatarjonnan lisäksi nostamme huhtkuun aikana esiin taiteen perusopetuksen
oppilaiden sekä opettajien ajatuksia pienen juttusarjan muodossa. Ensimmäisenä pääsemme
kurkistamaan Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston Alavuden toimipisteelle, jossa haastateltiin
Selma Puumalaa sekä hänen opettajaansa toimipisteen johtaja Jarkko Välimäkeä.

Lue lisää

Tutustu taiteen
perusopetuksen
kuukauden
tapahtumatarjontaan

Kulttuurisote -hankkeen loppuraportti on
julkaistu
Etelä-Pohjanmaan liitto on ollut mukana kuuden maakunnan yhteisessä Taiteen

edistämiskeskuksen rahoittamassa hankkeessa, joka oli yksi hallituksen kulttuurin
saavutettavuuden ja prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeista. Kulttuurisotessa
mallinnettiin taide- ja kulttuurilähtöisiä hyvinvointipalveluita osaksi uudistuvia sote-palveluita.
Osana valtakunnallista hanketta Etelä-Pohjanmaalla toteutetussa osahankkeessa keskityttiin
kulttuurin ja taiteen hyödyntämiseen ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisemisessä.
Hankkeen loppuraportit Etelä-Pohjanmaan osahankkeen sekä maakuntien yhteisen
loppuraportin osalta on julkaistu ja luettavissa Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilla.

Lue lisää

Laki kuntien
kulttuuritoiminnasta

Kulttuuri kunnan
toiminnassa

Eduskunta on hyväksynyt uuden kuntien
kulttuuritoimintalain ja laki on astunut
voimaan 1.3.2019. Kuntien
kulttuuritoimintalain lähtökohtana on
kulttuuripalveluiden yhdenvertainen
saatavuus. Laki vahvistaa kulttuurin roolia
kunnan toiminnassa sekä perustelee
kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan
peruspalveluna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kysyy nyt
ensimmäistä kertaa, miten kunnat edistävät
asukkaidensa hyvinvointia kulttuurin avulla.
Tiedonkeruun avulla kerätään valtakunnallista
tietoa siitä, miten taiteen ja kulttuurin keinoin
tapahtuvaa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä kunnissa suunnitellaan,
johdetaan ja arvioidaan.

Uudessa kuntien kulttuuritoimintalaissa
säädetään lisäksi valtion viranomaisten
tehtävistä, kunnan asukkaiden
osallistumisesta, kehittämistehtävästä,
yhteistyöstä, tiedon tuottamisesta ja
arvioinnista sekä valtionrahoituksesta.

Lue lisää

Tiedonkeruulomake on lähetetty kuntien
kulttuurin vastuuhenkilöille ja siihen voi
vastata 8.4. saakka. Tiedot julkaistaan
kuntakohtaisesti TEAviisari-verkkopalvelussa
syksyllä 2019.Tiedot kerätään jatkossa
keväisin, kahden vuoden välein parittomina
vuosina.

Lue lisää

Taikusydän kokoaa hyvinvointivaikutusten
toimintamalleja yhteen
Taikusydän kartoittaa ja kokoaa taiteen hyvinvointivaikutusten toimintamalleja sivuillaan.
Toimintamallit ovat yleisiä malleja kehitetyistä ratkaisuista, joita muut voivat hyödyntää.
Taikusydämen tavoitteena on koota selkeitä ratkaisuehdotuksia sille, miten taide ja kulttuuri
saadaan osaksi toimialat ja sektorit ylittäviä hyvinvointipalveluita. Taikusydämen sivustolla voit
ilmoittaa oman toimintamallisi mukaan.

Lue lisää

Avoimia
apurahahakuja
Suomen kulttuurirahaston
maaliskuun haku
Maaliskuun haussa jaossa ovat
liikkuvuusapurahat sekä Taide²-apurahat.
Liikkuvuusapurahan tavoitteena on
mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja
verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Taide²-apurahan tarkoituksena on mahdollistaa
korkeatasoisten taidetuotantojen tarjoaminen laajemmille yleisöille. Maaliskuun hakuaika on
1.3.- 29.3.2019.

Lue lisää

Taiteen edistämiskeskuksessa on haettavissa
Taiteilija-apurahat. Viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotiset valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri
alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Myönnettävien apurahojen määrät ja
apurahojen pituudet vaihtelevat taiteenaloittain. Hakuaika 1.3.2019- 3.4.2019

Lue lisää

Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaisia avustuksia
Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen. Hakuaika 4.2.2019 29.3.2019.
Erityisavustus taiteen perusopetuksen saatavuuteen (Taiteen perusopetuksen ylimääräinen
valtionavustus) 5.2.2019 8:00 - 29.3.2019
Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin. Avustusten hakuaika on
ympäri vuoden. Avustuspäätökset pyritään tekemään vähintään kolme kertaa vuodessa
maaliskuussa, kesäkuussa ja joulukuun alussa.

Lue lisää

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 >>

