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PAIKALLISMUSEOILLE MUUTTUVA MUSEO -APURAHOINA 53 000 EUROA
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston vuosijuhlassa 17.5.2015 Jalasjärvellä jaettiin Muuttuva Museo -apurahoja kahdeksalle paikallismuseolle ja -yhdistykselle. Muuttuva Museo
-teemahakuun osallistuvilta toivottiin rohkeita ja toiminnallisia suunnitelmia paikallismuseokentän verkostoitumisen ja elävöittämisen edistämiseen. Hakuaikana saapui yhteensä 19 hakemusta.
Haettu yhteissumma oli 211 564 euroa.

Muuttuva Museo -hankkeilla uutta virtaa paikallismuseotoimintaan
Muuttuva Museo -apurahaa myönnettiin tänä vuonna kahdeksalle taholle. Härmä-Seura ry:lle
myönnettiin 4000 euroa perinnepäivien toteuttamiseen Alahärmän alakouluissa. Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry:n Napuen mamsellit -toimikunta sai samoin 4000 euroa Kotiseutumuseo eläväksi
-projektin toteuttamiseen. Kauhajoen 4H-yhdistys ry:lle myönnettiin lasten Museosäpinätkulttuuripäivän järjestämiseen 3500 euroa, ja Kauhajoen Museoyhdistys ry:lle kuvataidekurssin ja
taidenäyttelyn järjestämiseen Kauhajoen museossa 5000 euroa. Kurikka-Seura ry sai apurahaa
10 000 euroa kansanperinteen säilyttämistä edistävien projektien toteuttamiseen lapsille ja koululaisille paikallismuseoissa yhteistyössä Jalasjärvi-Seuran kanssa. Samoin valtiotieteiden maisteri
Suoku Siren ja työryhmä saivat Musiikki, ääni, muistot -näyttelyiden toteuttamiseen 10 000 euroa. Suomen Kotiseutuliitto sai 11 000 euroa Seinätön kotiseutumuseo -mobiiliopastesovelluksen
toteuttamiseen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan paikallismuseoille. Suomen Nuorisoseuramuseo-yhdistys ry:lle myönnettiin lasten ja nuorten osallistavaan toimintaan sekä mobiilisovelluksen
toteuttamiseen 5500 euroa.

Muuttuva Museo -apurahat 2015
•Härmä-Seura ry 4000 e
•Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry 4000 e
•Kauhajoen 4H-yhdistys ry 3500 e
•Kauhajoen Museoyhdistys ry 5000 e
•Kurikka-Seura ry 10 000 e
•Siren, Suoku ja työryhmä10 000 e
•Suomen Kotiseutuliitto 11 000 e
•Suomen Nuorisoseuramuseo-yhdistys ry 5500 e
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Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto käynnisti vuonna 2013 yhteistyössä EteläPohjanmaan maakuntamuseon ja Pohjanmaan museon kanssa Muuttuva Museo -hankkeen, jonka
tavoitteena on elävöittää Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan paikallismuseokenttää. EteläPohjanmaan Kulttuurirahaston vuoden 2015 yleisen apurahahaun yhteydessä oli mahdollista hakea myös Muuttuva Museo -apurahaa. Teemahaku suunnattiin Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston toimialueella (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) sijaitseville, pääsääntöisesti suomenkielisille
paikallismuseoille. Muuttuva Museo -teemahaussa kohdennettiin avustuksia paikallismuseokentän yhteistyö- ja toimintamuotojen kehittämiseen, museotoiminnan elvyttämiseen sekä lapsille ja
nuorille suunniteltujen museopalveluiden toteuttamiseen.
Idea Muuttuva Museo -hankkeeseen saatiin alkujaan Suomen Kulttuurirahaston EteläPohjanmaan rahaston kannatusyhdistyksen jäseneltä, Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsojalta.
Muuttuva Museo -hanke päättyy vuoden 2015 loppuun mennessä.
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