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Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018
Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta.
Kulttuuriperinnön eurooppalaisella teemavuodella lisätään yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja
sen merkityksestä. Se tarjoaa mahdollisuuden mm. hyvien käytäntöjen levittämiseen,
periaatekeskustelujen virittämiseen sekä tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen.
Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja
museoita kannustetaan kehittämään uusia toimintamalleja ja kokeilemaan erilaisia tapoja edistää
vuorovaikutusta yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Teemavuoden toteuttamisen tueksi ehtii vielä hakea Museovirastolta seuraavia avustuksia




Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin.
Haku alkaa 12.2.2018 kello 9.00 ja päättyy 12.3.2018 kello 15.00. Lue lisää >>
Vuoden 2018 kulttuuriympäristökohteiden ja muinaisjäännösalueiden hoitoon myönnettävät
avustukset. Avustusten hakuaika päättyy 15.3.2018 klo 15.00. Lue lisää >>

Voit lukea lisää Kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta täällä.

Kulttuurilautakunnan vuoden ensimmäinen kokous pidettiin ke 21.2.2018 Kokouspöytäkirja löytyy
9.3. alkaen täältä.

Löytyykö vuoden
kotiseutuyhdistys EteläPohjanmaalta?

Suomen kotiseutuliitto valitsee
vuosittain vuoden
kotiseutuyhdistyksen. Valinta on
tunnustus hyvin tehdystä,
innovatiivisesta kotiseututyöstä.
Mukaan pääsee lähettämällä
yhdistyksen vuosikertomuksen
Kotiseutuliittoon 30.4.
mennessä. Edukseen voi erottua
menestyneillä hankkeilla,
jäsenmäärän kasvulla,
talkootyön määrällä tai vaikkapa
uusilla toimintamuodoilla.

LUE LISÄÄ »

Teatteri Lapuasta
vuoden 2018
harrastajateatteri

Maakuntalaulut voi
laulaa nyt
karaokeversioina

Suomen Harrastajateatteriliitto

Maakuntalaulut ovat
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maakuntalaulu yhteislauluna.
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Suomen Kotiseutuliitto julkaisi

ansiosta olla vahva

loppuvuonna 2017 kaikki

kulttuuritoimija koko

maakuntalaulut

maakuntansa alueella.”
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Etelä-Pohjanmaan liitto
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Enemmän hyteä, vähemmän sotea
julkaisu on ilmestynyt

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeelta on
ilmestynyt julkaisu Enemmän hyteä, vähemmän
sotea - Hyvinvointia ja terveyttä kulttuurista.
Julkaisu löytyy verkosta suomen- ja ruotsinkielisenä.
Oheisen linkin kautta pääsette suomenkieliseen
julkaisuun.

LUE JULKAISU

Taiken avoimia apurahahakuja
Lastenkulttuurin kohdeapurahat
Apurahat on tarkoitettu vuonna 2018 toteutettavien yksittäisten lasten- ja nuortenkulttuurihankkeiden
toteuttamiskuluihin. Haku 15.02.2018 - 15.03.2018.

Lastenkulttuurin erityisavustukset
Valtionavustuksia myönnetään lasten- ja nuortenkulttuuriin kuuluvien hankkeiden toteuttamiskuluihin
vuodelle 2018. Lastenkulttuurin erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille, kuten
yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille. Haku 15.02.2018 - 15.03.2018.

Alueiden työskentelyapurahat
Alueelliset taidetoimikunnat myöntävät 4-6 kuukauden mittaisia työskentelyapurahoja alueella
työskenteleville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen arvostelijoille. Haku 15.02.2018 - 15.03.2018

Erityisavustukset "Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" -hankkeille
Avustus on tarkoitettu vuosina 2018–2019 toteutettavien uusien prosenttiperiaatteen mukaisten
taideteosten välittömiin kustannuksiin. Avustusta voi käyttää myös prosenttiperiaatetta edistävään
viestintään. Haku 15.02.2018 - 15.03.2018.

Erityisavustukset hyväpuhe-hankkeille
Tukea myönnetään monitaiteisesti toteutetulle, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa hyödyntävälle
taideprojektille, jolla edistetään positiivisia vaihtoehtoja vihapuheelle. Haku 15.02.2018 - 15.03.2018.

Alueiden kohdeapurahat
Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille.
Haku 15.02.2018 - 15.03.2018.

Voit lukea lisää Taiken rahoituksista täältä.

Aurinkoista ja energistä kulttuurikevättä!
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija
Hanna Hangasluoma, kulttuurisihteeri
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