Paikallismuseoille apurahana 89 000 euroa
Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 18.5.2014 Seinäjoella jaettiin Muuttuva Museo -apurahaa seitsemälle paikallismuseolle. Muuttuva Museo -teemahakuun osallistuvilta paikallismuseoilta odotettiin rohkeita, toiminnallisia suunnitelmia paikallismuseokentän verkostoitumisen ja elävöittämisen edistämiseen. Hakuaikana saapui yhteensä
17 hakemusta. Haettu summa oli 213 000 euroa.

Muuttuva Museo -hankkeilla luodaan yhteistyötä
Ilmajoen Museo- ja Maamiesseuralle myönnettiin apurahaa Ilmajoen Museoiden yhteistoiminnan kehittämiseen ja kävijämäärien kasvattamiseen 15 000 euroa. Hankkeessa mukana ovat Ilmajoen Museo- ja Maamiesseura, Yli-Lauroselan talomuseo, Anvian Puhelinmuseo ja Koskenkorvan Museo. Laihian Kotiseutu- ja museoyhdistys ry yhteistyössä Pirttikylän kotiseutuyhdistyksen kanssa saivat apurahaa 15 000 euroa Laihian ja Närpiön
koululaisille ja kuntien asukkaille suunnatun kielikylpyaikamatkan toteuttamiseen. Vaasan
Työväenkulttuuriyhdistys puolestaan sai apurahaa yhdessä Vaasan Veteraaniautoseura
ry:n ja Vaasan Merihistorian yhdistys ry:n kanssa. Heille myönnettiin 15 000 euron apuraha kolmen vaasalaismuseon yhteisten teemanäyttelyiden järjestämiseen ja markkinointiin. Humanististen tieteiden kandinaatille Marika Viinikalle myönnettiin apurahaa paikallismuseoiden museopedagogiikan kehittämiseen Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin museoissa 15 000 euroa.
Härmä-Seura ry sai Muuttuva Museo -apurahaa lasten ja nuorten kotiseututietoisuuden
lisäämiseen ja paikallismuseotoiminnan elävöittämiseen 5 000 euroa. Hanke järjestetään
Alahärmän Museolla ja Kotiseututalolla. 14 000 euron apuraha myönnettiin Kauhajoen
Museoyhdistykselle Talvisota ja Eduskunnan evakkoaika Kauhajoella 1939-1940 kolmesta
eri näkökulmasta käsittelevään hankkeeseen. Hanke kohdistuu Eduskuntamuseoon, Veteraanien perinnetaloon ja Kauhajoen kotiseutumuseoon. Kurikka-Seura ry puolestaan sai
apurahaa ala-asteikäisille koululaisille suunnatun aikamatkan järjestämiseen kotiseutumuseossa 10 000 euroa. Aikamatkan toteuttavat Kurikka-Seura ry yhdessä JalasjärviSeura ry:n kanssa.

Muuttuva Museo -apurahaa saaneet paikallismuseohankkeet saavat käyttöönsä myös Muuttuva
Museo –merkin. Merkki myönnetään kannustukseksi ja tunnustuksen osoitukseksi. Paikallismuseot voivat hyödyntää sitä viestinnässä ja markkinoinnissa. Merkin on suunnitellut Kati Nurkkala.
Pohjalaisesta Jussi-paidasta tuttu salmiakkikuvio muodostaa kirjaimet MM – Muuttuva Museo.
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Väreissä yhdistyvät sekä vahvat perinnevärit kuten punamulta ja villanharmaa, että keveämmät
sävyt tästä ajasta: kasvua ja heräämistä kuvaava herkkä keväänvihreä ja energinen, auringon,
tuulentuneen viljan ja vahvan tahdon väri – oranssi.
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Pohjanmaan museon kanssa käynnistivät vuonna 2013 Muuttuva Museo –hankkeen,
jonka tavoitteena on elävöittää Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan paikallismuseo kenttää. EteläPohjanmaan Kulttuurirahaston apurahojen 2014 haun yhteydessä oli myös mahdollista hakea
Muuttuva Museo -apurahaa. Teemahaku suunnattiin Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston toimialueella (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) sijaitseville pääsääntöisesti suomenkielisille paikallismuseoille. Muuttuva Museo -teemahaussa kohdennettiin avustuksia museoiden toiminnallisiin kehittämisalueisiin, kuten paikallismuseokentän yhteistyömuotojen kehittämiseen, paikallismuseoiden
toimintamuotojen kehittymiseen ja museotoiminnan elvyttämiseen sekä lapsille ja nuorille suunniteltujen museopalveluiden ideoimiseen ja toteuttamiseen.
Idea Muuttuva Museo –hankkeeseen tuli Etelä-Pohjanmaan kannatusyhdistyksen jäseneltä EteläPohjanmaan liiton kulttuurijohtaja Marjatta Eväsojalta.
Muuttuva Museo -hanke päättyy vuoden 2015 loppuun mennessä.
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