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KULTTUURIN UUTISKIRJE 2/2018
Näkymiä vuoteen 2025
Opetus ja kulttuuriministeriön tuoreessa julkaisussa Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä;
Näkymä vuoteen 2025 ehdotetaan kolmea strategista kehittämisehdotusta ministeriön alueellisiksi
suuntaviivoiksi. Suuntaviivat ovat luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden vahvistaminen alueilla,
kulttuuripalveluiden saatavuuden parantaminen ja alueellisen tietoperustan kokoaminen sekä
strategisen yhteistyön lisääminen. Julkaisun tavoitteena on taiteen ja kulttuurin sisältyminen paremmin
alueelliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön.
Pääset lukemaan julkaisun kokonaisuudessaan OKM:n sivuilla TÄSTÄ»

Tietoa taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista
Sitra on koonnut kattavasti yhteen taiteen ja kulttuurin tutkittuja vaikutuksia ja julkaissut tähän liittyen
tietokortteja. Saatavilla olevat tietokortit kertovat taiteen ja kulttuurin vaikutuksista terveyteen,
sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen liittyen. Tietokortteihin pääset tutustumaan oheisten
linkkien kautta
Taiteen- ja kulttuurin vaikutukset oppimiseen
Taiteen- ja kulttuurin vaikutukset terveyteen
Taiteen- ja kulttuurin vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin

Sitran verkkosivustolle on koottu yhteen myös kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien keskeisiä
tietolähteitä sekä tutkimuspoimintoja ja linkkejä verkossa vapaasti saatavilla oleviin tutkimuksiin.
LUE LISÄÄ »

Kulttuurihyvinvoinnin palvelutuotanto Etelä-Pohjanmaalla (AIKO)
kulttuuripalvelujen toteuttamiseen osana maakunnallisia sote- ja hyte-palveluja liittyy monia avoimia
kysymyksiä. Etelä-Pohjanmaan liitossa on alkanut huhtikuussa vuoden kestävä kokeiluhanke, jossa
tavoitellaan kehitysprosessia, joka kokoaisi yhteen ja organisoisi terveyttä ja hyvinvointia edistävän
taiteen ja kulttuurin palveluiden tuottamisesta kiinnostuneet toimijat.

Lisätietoja kokeiluhankkeesta sekä projektipäällikkö Esa Vienamon yhteystiedot löydät täältä.

Kulttuuria kaikille palvelu

Kulttuuria kaikille palvelu toimii
valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin
aloilla. Palvelun tehtävänä on tarjota tietoa
ja tukea kulttuuritoimijoille
saavutettavuuden ja moninaisuuden
kysymyksissä. Palvelun kautta voit tilata
myös tapahtuman tai toiminnan
saavutettavuuskartoituksen.

TÄSTÄ
PALVELUUN

Ajankohtaisia apurahoja

Taiteen edistämiskeskuksen
liikkuvuusapurahat ovat haettavissa
9.3.2018 - 15.8.2018.
Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on
edistää Suomessa asuvien taiteilijoiden ja
taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä
liikkuvuutta ja yhteistyötä.

LUE LISÄÄ

Eurooppa päivää vietetään 9.5.
Seinäjoella

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus
yhteistyökumppaneineen järjestää Eurooppa-päivänä
9.5. EU-hankemessut Seinäjoen kaupunginkirjaston
Jaaksi-salissa. Tapahtumassa esille pääsevät alueella
käynnissä olevat EU-rahoitteiset hankkeet. Mukana
on lähes 50 alueella toimivaa hanketta mm.
Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan
aluekehitysrahastosta, Maaseuturahastosta sekä
Kansalaisten Eurooppa ja Erasmus+ -ohjelmista.

LUE LISÄÄ

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