Skolelever handledare i dansverkstad för
äldre personer i Laihela
I det kommunala pilotprojekt som 2016 genomfördes i Laihela gjorde lokala
skolelever aktivitetsinriktade besök på servicehus för äldre och
utvecklingshämmade. Den största upplevelsen ägde rum i augusti, då elever i
årskurserna 4–6 efter en kort utbildning fick vara handledare för äldre
personer under stunder av kreativ dans på servicehemmen Toiska och
Mikintupa.
Laihelas kommunala pilotprojekt Polvesta polveen (Från generation till generation) inleddes i maj.
Högstadieelever och gymnasister besökte servicehus och genomförde stunder med anknytning till
musik, bildkonst eller gamla lekar tillsammans med åldringar och utvecklingshämmade personer.
Förskolebarnen i Laihela deltog också i samarbetet. De tillverkade ett stort antal morsdagskort till
klienterna på boendeenheterna och inom hemtjänsten.
De aktiverande besöken fortsatte i augusti, då även Regionala danscentret i Österbotten anslöt sig till
samarbetet. Unga skolelever i åldern 10–12 år fick först en introduktion i handledning av kreativ rörelse
och dans av en yrkesutbildad person inom branschen, och var sedan redo att möta åldringar i
gemensamma dansverkstäder.

Boendeservicechef Sari Koivula berättar att dansverkstaden var en av de finaste stunderna i karriären.
– Eleverna i årskurs 4–6 i Monnarin koulu var entusiastiska över att kunna göra de äldre invånarna
glada. De boende njuter enormt mycket av stunderna. Jag kan varmt rekommendera motsvarande
verksamhet också på annat håll.
Laihela har för avsikt att utveckla träffarna mellan skolelever, åldringar och utvecklingshämmade
personer till en permanent och sektoröverskridande samarbetsform, som stärker kommunens
verksamhetsidé ”en välmående kommuninvånare”.

Kursdag i kulturellt äldrearbete på
Stundars
Projektet Välfärd för kommuner över gränser
ordnade en kursdag på Stundars friluftsmuseum i
Korsholm den 25 augusti. Temat för kursdagen var
kulturellt äldrearbete och konstens inverkan på
välfärden.
LÄS MER

Bidrag till fortsättningsprojekt
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i juni
900 000 euro i bidrag för utvecklingsprojekt inom
konst och kultur i 19 kommuner eller regioner.
Fortsättningsprojektet Välfärd för kommuner över
gränser fick också bidrag, och med hjälp av detta
fortsätter arbetet för konst- och kulturtjänster som
främjar hälsan och välfärden i Södra Österbotten och
Österbotten fram till slutet av 2017.
LÄS MER
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