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Kulttuurisote II hankkeessa jatketaan
kulttuurihyvinnin
edistämistä
maakunnassa
Viime vuonna (2018) toteutettu Kulttuurisotehanke on saanut Taiteen
edistämiskeskukselta jatkorahoituksen ajalle 1.5.–31.12.2019. Hankkeessa jatketaan
Kulttuurisote-hankkeen sote-uudistuksen valmistelulle asetettuja tavoitteita, joiden tarkoituksena
on nyt sopeuttaa kulttuuri osaksi sote-palveluja maakunta- ja sote-uudistuksen kariutumisen
jälkeisessä tilanteessa.
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla tarkastelun keskiössä ovat eri elämänvaiheessa elävät
ikäihmiset, mukaan lukien kotona asuvat sekä kotihoidon tai palveluasumisen piirissä olevat
asiakkaat. Hankkeessa kehitetään näille kohderyhmille kulttuuri- ja taidelähtöisiä
hyvinvointipalveluita. Hankketta hallinnoi Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajat ovat EteläPohjanmaan liitto, Pohjois-Savon liitto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
Etelä-Pohjanmaan liitossa osa-aikaisena hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Pirjo
Heino, joka työskentelee myös Kaksineuvoisen kehittämispäällikkönä.

Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana
kehittämässä kulttuurin aluetietoperustaa
Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön aluetietoperustan pilotissa.
Taustalla on MDI Public Oy:n yhdessä Taideyliopiston kanssa toteuttama kulttuurin
aluetietoperustan esiselvitys, jossa kartoitettiin kulttuurin aluetietolähteitä ja arvioitiin niiden
toimivuutta suhteessa kulttuuripolitiikan alueellisiin tavoitteisiin ja tehtäviin.
Pilotoinnissa testataan käytännössä esiselvityksessä ehdotettujen tietolähteiden kokoamista
pilottimaakuntien kanssa ja käydään keskustelua alueen kulttuuritoimijoiden kesken
tietoperustan kehittämisestä sekä tulkitaan koottua kulttuuritietoa. Pilotissa ovat mukana Etelä-

Pohjanmaa, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.
Pilotointiprosessia toteutetaan kevään ja kesän 2019 aikana ja työ valmistuu elokuussa 2019.

Lue lisää

Eteläpohjalaiseen kulttuuriperintötyöhön
tutustuttiin yhteiseurooppalaisin voimin
Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti 9.–10. huhtikuuta kansainvälisen tapaamisen osana Interreg
Europe -ohjelmassa toteutettavaa FINCH-hankettaan. Tapaaminen toi paikalle vieraita Italiasta,
Saksasta, Romaniasta ja Kreikasta. FINCH-hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisen
kulttuuriperinnön hyödyntämisessä käytettäviä kevyitä rahoitusvälineitä sekä julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyömalleja.

Lue lisää

Poimintoja EteläPohjanmaan
rakennetusta ja
aineettomasta
kulttuuriperinnöstä
englanniksi

Lue lisää

Kirjastopalvelujen
valtakunnallinen
erityistehtävä
Seinäjoelle

Valtakunnallinen
kulttuurituottajien
seminaari syksyllä
Jyväskylässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt
antaa lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa
edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallisen
erityistehtävän Seinäjoen kaupunginkirjastolle
1.1.2020 alkaen.

Jyväskylässä järjestetään ensimmäistä
kertaa 16.-17.9.2019 valtakunnallinen
julkisen alan kulttuurituottajien seminaari.
KUTU Päivät kokoaa yhteen julkisen alan
kulttuurityötä tekevät ihmiset, joiden
työnkuvaan kulttuuripalveluiden suunnittelu ja
toteuttaminen kuuluu.

Erityistehtävää hoitavan kirjaston tehtävänä
on muun muassa lasten ja nuorten lukemista
edistävien kirjastopalvelujen kehittämisen
valtakunnallinen koordinaatio ja
toimijaverkoston luominen sekä lasten ja
nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävän
osaamisen kehittäminen kirjastoissa.

Lue lisää

Tapahtuma tarjoaa
verkostoitumismahdollisuuden lisäksi
ajankohtaista tietoa muuttuvan kentän
tarpeeseen ja työvälineitä
kulttuurituottamisen monialaiseen
toimenkuvaan.

Lue lisää

Avoimia
apurahahakuja
Terveyden edistämisen
määräraha
Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan
vuonna 2020 erityisesti kuntien terveyden
edistämisen toimintaa. Yhtenä painopisteenä
on myös terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan saavutettavuuden ja saatavuuden
edistäminen kunnan ja alueellisten toimijoiden monitoimijaisena työnä sekä ohjauskeinojen,
toimintamallien ja arviointikäytänteiden kehittäminen kulttuurihyvinvointitoiminnan
vahvistamiseksi. Hakuaika 13.5–14.6.2019.

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

Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaisia avustuksia
Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään ja kokeiluihin .
Avustuksella edistetään kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) tavoitteiden ja
tehtävien toteuttamista, erityisesti sen 6 §:n mukaisen kehittämistehtävän toimeenpanoa.
Hakuaika 12.4.-4.6.2019.
Erityisavustus taiteen perusopetuksen saatavuuteen (Taiteen perusopetuksen ylimääräinen
valtionavustus) 5.2.2019 8:00 - 29.3.2019
Erityisavustukset museoille taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseksi . Avustus on
tarkoitettu taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. 15.4. - 3.6.*
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

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Taiteen alojen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle
ja taiteen kohtaamiselle. Hakuaika 5.5. – 31.5.2019.

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 >>

