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De kommunala pilotprojekten för år 2017 har startat
Inom projektet Välfärd för kommuner över gränser genomförs totalt sex kommunala
pilotprojekt i Österbotten och Södra Österbotten år 2017. Sammanlagt lämnades tio
ansökningar in från olika kommuner inom utsatt tid, och av dem valdes tre
pilotprojektplaner från vartdera landskapet ut. Målgrupper för de valda pilotprojekten är
speciellt grupper som är svåra att nå, d.v.s. äldre personer, personer med
utvecklingsstörning och personer som löper risk för utslagning. Sammanlagt 12
kommuner deltar i pilotprojekten.
De kommunala pilotprojekten riktar in sig på att utveckla nya konst- och kulturtjänster för
bättre hälsa och välbefinnande i Österbotten och Södra Österbotten. I de pilotprojekt som
startar i början av år 2017 kommer kommunernas kultur- samt social- och
hälsovårdssektorer att tillsammans planera och verkställa nya tjänster. Målet är att genom
samarbete skapa nya tjänster som kan etableras till en bestående del av kommunens
serviceutbud.

Kommunala pilotprojekt i Österbotten
Hyvinvointi TV / MåBra-tv
Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby
- Genom regionens lokal-tv produceras inkluderande och aktiverande lokalt
kulturprogram som stöder välbefinnandet i synnerhet för äldre personer som bor
hemma.
Elävä kertomus / Levande berättelse
Korsholm och Vasa
- Ordnande av interaktiva diskussionsstunder mellan konstnärer och äldre i vårdhem i
Korsholm och Vasa. Seniorernas nyheter och berättelser visualiseras och
dramatiseras i samarbete med konstnärer inom olika konstarter.
Kuntoutusta taiteellisen toiminnan avulla / Rehabilitering genom konstnärlig verksamhet
Kristinestad
- Rehabiliterande verksamhet genom konstnärligt arbete i Vänstugan Primula i
Kristinestad för personer som riskerar utslagning eller som lider av psykisk ohälsa.
Specialtema: formgivning och gjutning av ljus.
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Kommunala pilotprojekt i Södra Österbotten
TaiKu sotessa
Samkommunen Kaksineuvoinen (Kauhava, Lappajärvi och Evijärvi)
- Verkstäder för inkluderande konst ordnas för kulturansvariga från olika
verksamhetsställen inom samkommunen för social- och hälsovård. Avsikten är att sprida
arbetssätt som bygger på konst och kultur till hela samkommunens område.
Ilon pisaroota
Kauhajoki
- Med hjälp av digital teknik och inspelningar ska kulturevenemang i staden göras mer
tillgängliga och kunna visas t.ex. vid sammankomster för äldre.
Kuke - kuvataidetta kehitysvammaisille (bildkonst för personer med utvecklingsstörning)
Lappo
- Bildkonstaktiviteter och ett gemensamt miljökonstprojekt startas för personer med
utvecklingsstörning vid Jukantupa aktivitetscenter och dess närmiljö i Lappo.
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