Etelä-Pohjanmaan kulttuuriesite 2016 on ilmestynyt!
Etelä-Pohjanmaan kulttuuriesite 2016 tarjoilee jälleen runsaasti musiikkia, tapahtumia, museoita,
kesäteatteria ja taidetta kaiken ikäisille! Esite on eteläpohjalaisen kulttuurin gourmet-kattaus niin
meille maakunnan asukkaille kuin vieraillemme. KULTTUURIESITTEESEEN (PDF) >> SÄHKÖISEEN
KULTTUURIESITTEESEEN >>

Taide, kulttuuri, hyvinvointi - Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja
Kolmessa pohjalaismaakunnassa toteutettavan Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen puitteissa
on valmistunut uusi julkaisu, jossa esitellään osallistavan taiteen ja kulttuurin alalla hyväksi havaittuja
käytäntöjä ja toimintamalleja. Julkaisu esittelee lyhyesti 11 käytäntöä ja toimintamallia, jotka on valittu
mukaan sekä pohjalaismaakunnista että eri puolilta Suomea. LUE LISÄÄ >>
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -jatkohanke 1.2.-30.8.2016
Jatkohanke jatkaa vuonna 2015 käynnistyneen ja OKM:n rahoittaman hankkeen työtä EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeen puitteissa käynnistetään uusia kuntapilotteja sekä
eri kunnissa kiertäviä osallistavan taiteen työpajoja. Samalla myös vahvistetaan alan osaamista
alueella. HANKKEEN SIVUILLE >>
EU-tietokeskus järjestää runokilpailun eteläpohjalaisille nuorille
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus avasi tammikuussa 15-25-vuotiaille suunnatun runokilpailun
teemalla "Eteläpohjalaisena Euroopassa". Kilpailuaika on 11.1.-11.4.2016. Voittajat julkistetaan
Eurooppa-päivänä 9.5.2016. Pääpalkinto on opintomatka Helsinkiin Eurooppalaisiin instituutioihin.
Lisäksi kolme parasta kirjoittajaa saavat kirjalahjakortit. LUE LISÄÄ >> KILPAILU FACEBOOKISSA >>
Taiteen ja kulttuurin tulevaisuusverstas 15.3.2016 Seinäjoen Taidehallilla
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut ja Taidehalli järjestävät yhteistyössä

Etelä-Pohjanmaan Taiteen ja kulttuurin tulevaisuusverstaan 15.3.2016 klo 12-16 Seinäjoen Taidehallilla
(Upankatu 3). Verstaassa pohditaan yhdessä, millaista on taide ja kulttuuri Etelä-Pohjanmaalla vuonna
2050. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset 7.3. mennessä: sanna.karimaki-nuutinen@seinajoki.fi. LUE
LISÄÄ >>

Kulttuurikasvatussuunnitelma
Kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmatyö etenee kunnissa. Apua ja neuvoja asian valmistelussa voi
kysellä Etelä-Pohjanmaan liitosta kehittämissuunnittelija Tuija Aholalta (puh. 050 5378 071,
tuija.ahola@etela-pohjanmaa.fi). Tulossa myös kaikille asian parissa työskenteleville yhteinen työpaja
20.4.2016 Seinäjoella. Varaa päivä nyt, tarkempaa tietoa seuraavassa uutiskirjeessä.
Tuunaa tuottoa -hankkeen yritysverkostoon haetaan nyt luovan alan yrityksiä
Oletko yksinyrittäjänä joskus tuskaillut, että tarjoukset eivät mene maaliin? Olisitko tarvinnut
kumppanin apua ja osaamista, mutta mistä löytää toinen yrittäjä, jonka kanssa voisit tehdä esim.
yhteistarjouksen? Mikäli olet yhteistyölle avoin ja kasvusta innostunut yrittäjä, lähde mukaan
tuunaamaan! LUE LISÄÄ >>
Suomalais-venäläisiä kulttuurihankkeita ehtii hakea 26.2. saakka
Nyt länsisuomalaisia kannustetaan hakemaan kumppaneita Venäjältä! Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi saapuu Tampereelle 30.9.-1.10.2016. Foorumissa voi päästä neuvottelemaan
yhteistyöstä venäläisten toimijoiden kanssa. LUE LISÄÄ >>
Kotiseutuliitto etsii Suomen parasta kotiseutukirjaa
Vuoden kotiseututeos -palkinto on Suomen Kotiseutuliiton jakama tunnustus, joka kannustaa
kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuo näkyvyyttä hyvälle kotiseutukirjallisuudelle. Ehdotus parhaasta
kotiseutukirjasta tulee toimittaa Kotiseutuliittoon 31.5.2016 mennessä. LUE LISÄÄ >>
Suomi-Puola-ystävyysseura järjestää matkat Varsovaan ja Wrocklawiin
Suomi-Puola-ystävyysseura järjestää matkat keväiseen Varsovaan 12.-16.5.2016 ja Euroopan
kulttuuripääkaupunki Wrocklawiin 23.-27.9.2016. Varsovassa yksi päävierailukohteista on
juutalaismuseo. Wrocklaw, aikaisemmin Breslau oli 1930-luvulla Saksan kolmanneksi suurin kaupunki,
vuoden 2016 Euroopan kulttuuripääkaupunkina Wrocklaw tarjoaa paljon nähtävää. Molempien
matkojen alustava hinta-arvio on 550-600 €, lisätietoja matkoista voi tiedustella Timo Urpalalta
(timo.urpala@anvianet.fi). Matkoille ovat tervetulleita kaikki Puolan kulttuurista kiinnostuneet!
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan kokous pidettiin 17.2.2016
Tutustu kokouksen esityslistaan ja aikanaan pöytäkirjaan TÄÄLLÄ >>

AJANKOHTAISIA AVUSTUKSIA & HAKUJA
OKM:n kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset
o
o
o

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen (hakuaika 29.2. asti) LUE LISÄÄ >>
Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki (hakuaika
15.3. asti) LUE LISÄÄ >>
Mediakasvatuksen kehittäminen (hakuaika 31.3. asti) LUE LISÄÄ >>

Katso kaikki OKM:n kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset TÄÄLTÄ >>
Taiteen Edistämiskeskus

o
o

Matka-apurahat (hakuaika 29.2. asti) LUE LISÄÄ >>
Valtionavustukset "prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" -hankkeille (hakuaika 31.3.
asti) LUE LISÄÄ >>

Pohjoismainen kulttuuripiste
o
o

Liikkuvuustuki (hakuaika 1.3.-4.4.) LUE LISÄÄ >>
Kulttuuri ja taideohjelman tuet (hakuaika 7.3. asti) LUE LISÄÄ >>

Cimo
EU:n kansalaisten Eurooppa -ohjelma: mm. Eurooppalainen muistiperintö -hankkeet (hakuaika 1.3. asti)
LUE LISÄÄ >>

CreaDemo-hankkeiden haku AVEKssa päättyy 29.2. Digidemohaku 31.3. asti. LUE LISÄÄ >>
Luovaa osaamista ja Osallistavaa osaamista ESR-haut ovat meneillään (Hakuaika 1.3. asti) Lue lisää
TÄÄLTÄ >> ja TÄÄLTÄ >>

Suomi 100 -juhlavuoden suunnittelu on
käynnistynyt Etelä-Pohjanmaalla ja
infotilaisuuksia on pidetty eri puolilla
maakuntaa. Infotilaisuuksia on vielä tulossa
Ilmajoelle 9.3.2016 klo 15, Kurikkaan ja
Seinäjoelle 10.3.2016 klo 18 (Apila-kirjaston
Jaaksi-sali). Tervetuloa!

Maakunnallinen taiteen perusopetuksen
kuukausi tulee jälleen huhtikuussa! Ympäri
Etelä-Pohjanmaata on luvassa runsas
kattaus näyttelyitä, konsertteja ja esityksiä.
Taiteen perusopetuksen toimijat esittelevät
tuolloin myös opetustarjontaansa, tutustu
harrastusmahdollisuuksiin vaikkapa Qr-

ETELÄ-POHJANMAAN SUOMI 100 SIVUT >>
SUOMI 100 ETELÄ-POHJANMAALLA
(FACEBOOK) >>

koodiradalla!

Terveisin Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija
Riitta Suomalainen, Va. kulttuurisihteeri
Yhteystiedot
Seuraava kulttuurin uutiskirje ilmestyy maaliskuussa.
Kuva: Marjut Hakkola
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