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ALUEHISTORIAN JA KULTTUURIPERINNÖN PROFESSUURI 1.1.2022
– 31.12.2026, KUNTARAHAOSUUS EVIJÄRVI
Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuuri (Alueiden ajalliset muutosilmiöt – historiatietoisuus ja kokemuksellisuus digitalisoituvassa arjessa)
1.1.2022–31.12.2026
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys hakee professuurin jatkoon osarahoituksena Evijärven kunnalta 430 € / vuosi (2 150 € / 5v.). Haettava kuntarahoitus kokonaisuudessaan on 32 500 € / vuosi)
Seinäjoella toimiva professuuri sijoittuu Helsingin yliopiston RuraliaInstituuttiin ja on osa Epanet-verkostoa. Tutkimusjohtajana hankkeessa
työskentelee tällä hetkellä dosentti, FT Sulevi Riukulehto.
Tutkimukseryhmän tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista, alan toimijoita
hyödyttävää tutkimusta ja kehitystoimintaa yhdessä alueen yritysten kanssa.
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys koordinoi Epanet-verkostoa. Yhdistyksellä on sitä varten erilliset varat, joten professuurille kerättävä rahoitus menee lyhentämättömänä yliopistolle käytettäväksi professorin palkkaukseen.
Hankkeessa jatketaan jo aiemmin avattuja tutkimuslinjoja. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa aluehistorialle on syntynyt yhteys myös aineettoman kulttuuriperinnön teemoihin (musiikki). Lisää tarkastelua kaipaavat
esim. ajallisuuden merkitys, historiatietoisuuden ja identiteetin muodostuminen (esim. lasten ja nuorten juurtuneisuus), kotiseutukasvatus ja -opetus
sekä tutkimukselliset yhteydet yrityksiin ja maahanmuuttajiin (esim. kotiseutu yritysten ja kuntien menestystekijänä). Uusia avauksia voivat olla
esimerkiksi politiikkaohjelmien ajallisuus sekä ympäristön ja luonnonvarojen historia. Tämän tyyppisten asioiden tuntemuksella on huomattava vaikutus alueiden, asukkaiden ja elinkeinoelämän menestymisedellytyksiin.

Perustelu
Hallintosääntö § 21, kohta 2
Päätös

Evijärven kunta osallistuu Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuurin
rahoitukseen kaudella 1.1.2022 – 31.12.2026 kuntarahaosuudella 430 € /
vuosi. Kuntaraha katetaan Elinkeinotoimen muut projektit määrärahasta.

Allekirjoitus
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Evijärven kunnan
kunnanhallitukselle osoitteella Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi, 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Mukaan on liitettävä päätös,
johon oikaisua vaaditaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostilla ja julkaistu kunnan verkkosivulla 21.9.2021.
Tiedoksi: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys/Epanet (Matti Mäki), KH, Kirjanpitäjä, Sinikka, Jouni, Päivi ja Sanna

