Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa

Nelimarkka-museo jalkautuu ikäihmisten ja
kehitysvammaisten hoitokoteihin
Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue eli Alajärvi, Vimpeli ja Soini toteuttavat kevään ja
kesän 2016 aikana kuntapilotin, joka on saanut nimekseen Kuvasta kokemukseen kuvataidetta päivätoimintaan ja hoitokoteihin. Pilotin toteutuksessa on tärkeässä
roolissa Alajärvellä toimiva Nelimarkka -museo. Ikäihmisille ja kehitysvammaisille
suunnattavien taidepajojen inspiraation lähteenä toimivat Nelimarkka-museon
kansainvälisen taiteilijaresidenssitoiminnan tuloksena syntyneet taideteokset, joista on
koottu kiertävä näyttely.
Järvi-Pohjanmaalla halutaan tarjota kuvataidetta kohderyhmille, joiden on vaikea päästä näkemään
taidenäyttelyitä tai osallistua taidepajoihin. Toiminnan kohteina ovat Alajärvellä ja Vimpelissä toimivat
ikäihmisten asumispalveluyksiköt Kultakämmen ja Venla- ja Väinökoti, sekä kehitysvammaisten
hoitokodit Sateenkaari ja Tuulikello.
Nelimarkka-museo on toiminut vuodesta 1995 lähtien Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseona, ja sen
toimenkuvaan kuuluu myös jalkautuminen alueelle sekä yleisötyö. Kansainvälistä
taiteilijaresidenssitoimintaa museolla on ollut 1980-luvun puolivälistä lähtien. Kuntapilotissa kiertävä
taidenäyttely on koottu residenssitoiminnan myötä saaduista teoslahjoituksista. Teoksissa on usein
sekä alueellinen että kansainvälinen näkökulma, mihin pyritään myös taidepajoissa.

Kuntapilotin toteuttajina toimivat Järvi-Pohjanmaan perusturva ja sivistystoimi. Taidepajojen ja
näyttelyiden avulla pyritään tukemaan osallistujien terveyttä ja hyvinvointia sekä edistämään taiteen
saavutettavuutta Järvi-Pohjanmaan alueella.
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja –jatkohankkeen tehtävänä on kehittää Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan alueelle terveyttä ja hyvinvointia tukevia taide- ja kulttuuripalveluja. Jatkohanke on
rahoitettu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kehittämisrahalla. Kuntarahoittajana toimii
maakuntaliittojen lisäksi Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK /
KulturÖsterbotten).

Offilian ihmeellinen elämä näytelmä kiertää kuntia
Vaasalaisen Teatteri Outolinnun esitys Offilian
ihmeellinen elämä on suunnattu erityisesti kotona tai
palvelutaloissa asuville ikäihmisille. Näytelmän
aihepiirinä on 1800-1900 -luvun vaihteessa
Amerikkaan suuntautunut siirtolaisuus. Kevään ja
kesän 2016 aikana esitys kiertää useissa Hyvinvointia
kuntiin ilman rajoja -hankkeen pilottikunnissa.
Näytelmää esitetään sekä suomeksi että ruotsiksi.
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Kulttuuri- ja liikuntakaveritoiminta
käynnistyi Kuortaneella
Uusi kulttuuri- ja liikuntakaveritoiminta käynnistyi
tiistai-iltana 17.5.2016 Kuortaneen kunnantalolla
hyvissä tunnelmissa. Ensimmäisessä info- ja
koulutustilaisuudessa oli paikalla 25 osallistujaa.
Uudet kulttuurikaverit tunnetaan ainakin alkuun
nimellä Kuurtanes -kaverit.
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