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Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri palvelee nyt myös englanniksi ja
ruotsiksi
Tapahtumakalenterista on julkaistu nyt myös kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Kieliversiot palvelevat
maakunnan vieraskielistä väestöä sekä kansainvälisiä matkailijoita. Tapahtumatietojen kääntämisestä
vastaavat tapahtumailmoittajat itse. Lisäksi tapahtumatietojen kääntämisessä on käytössä Googlen
konekäännöspalvelu, jota hyödynnetään samaan tapaan kuin monilla verkkosivustoilla ja sosiaalisen
median palveluissa.
Tapahtumatietoja voidaan hyödyntää muissakin nettikalentereissa
Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterin tiedot ovat helposti jaettavissa myös muihin sähköisiin
kalentereihin Linked events -tapahtumarajapinnan avulla.
Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri tarjoaa alustan maakunnan toimijoille tiedottamiseen ja
markkinointiin sekä maakunnan väelle että matkailijoille näkymän maakunnan runsaaseen ja
monipuoliseen tapahtumatarjontaan. LUE LISÄÄ »

Kulttuurilautakunnan viimeisimpään kokouspöytäkirjaan pääset TÄSTÄ »

Taiteella ja kulttuurilla
hyvinvointia EteläPohjanmaalle info- ja
keskustelutilaisuus

Vinkit maakunnille ja
kunnille hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen

Etelä-Pohjanmaan liitto ja
Kulttuurihyvinvoinnin
palvelutuotanto EteläPohjanmaalla-hanke järjestävät
taide- ja kulttuurijärjestöille,
taiteilijoille, kulttuurin

Voit osallistua
kulttuuristrategian
päivitykseen
vastaamalla kyselyyn

Etelä-Pohjanmaan liitto päivittää
Terveyttä- ja hyvinvointia
edistävän taide- ja
kulttuuritoiminnan
yhteistyöryhmä on julkaissut

Etelä-Pohjanmaan
kulttuuristrategiaa EteläPohjanmaa - Jotakin
parempaa vuosille 2019–2025.
Kaikilla aiheesta kiinnostuneilla

palveluntuottajille sekä kaikille

maakunnille ja kunnille tiiviin

on mahdollisuus vaikuttaa

aihepiiristä kiinnostuneille info-

tietopaketin hyvinvoinnin ja

tulevaan kulttuuristrategiaan

ja keskustelutilaisuuden

terveyden edistämiseen,

vastaamalla kyselyyn 10.8.2018

tiistaina 26.6.2018 klo 9.30–
12.00. Seinäjoella Jaaksi-salissa.

LUE LISÄÄ »

sosiaali- ja terveyspalvelujen

mennessä.

järjestämiseen sekä kulttuuria
koskeviin suunnitelmiin.

LUE LISÄÄ »

LUE LISÄÄ »

Aurinkoista kulttuurikesää!

Terveisin Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja
kulttuurijohtaja
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija
Hanna Hangasluoma, kulttuurisihteeri

Etelä-Pohjanmaan liiton toimiston on suljettu
9.-29.7.2018 välisen ajan.

Kulttuurivoltti-hanke ja kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa on
palkittu eurooppalaisella kulttuuriperintöpalkinnolla
Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat 15.5.2018 vuoden 2018 EU:n ja Europa Nostran
kulttuuriperintöpalkintojen voittajat. Voittajien joukossa on kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien
toteuttamista edistänyt suomalainen Kulttuurivoltti-hanke.
Kulttuurivoltti -hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Suomen
lastenkulttuurikeskusten liitto. LUE LISÄÄ>>
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