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Välfärd och partnerskap från kulturen -seminarium 26.3.2015
Välfärd för kommuner över gränser -projektet startades i februari. Projektets första seminarium
Välfärd och partnerskap från kulturen kommer att äga rum i Härmä Spa, torsdagen 26.3.2015
kl. 9.30 - 15.45. I seminariet kommer vi att få ta del av olika föreläsningar av experter samt
presentationer kring olika fungerande projekt och framgångrika verksamhetsmodeller i
österbottniska kommuner.
På förmiddagen lyfter FM Ava Numminen fram tankar kring social-,
och hälsovårdens och kulturens samarbete med rubriken
Kumppanuutta rakentamassa (Att bygga partnerskap). Numminen har
fungerat som länskonstnär på Västra Nyland (2009-2011), för att
gynna vårdinstitutionernas kulturverkasamhet. Hon har deltagit i
forskningsprojekt kring musik och minnessjuka. Numminen är
utbildad sång lärare, musikens doktor och psykolog.
På eftermiddagen får vi höra special expertis, forskare Ritva Pihlaja
från Landsbyggdspolitikens samarbetsgrupp. Hennes presentation rör
sej kring temat förändring, som finska samhället och kommunerna
ställs för. Utöver detta så kommer Sami Perälä, verksamhetsdirektör
från EPTEK ry att berätta om digitala teknikens möjligheter i
välfärdstjänsternas producering.

FT Ava Numminen
(foto, Saara Vuorjoki)

Välfärd och partnerskap från kulturen -seminariets mål är att väcka mångsidig diskussion som
baserar sej kring välfärdstjänsternas utveckling. Ni som arbetar inom kultur-, social-, och
hälsosektoren, eller är annars intresserad om ämnet, önskas varmt välkommen till seminariet.
Seminariet är gratis. I Härma Spa finns möjlighet för lunch, på egen bekostnad. Noggrannare
program finns på följande sida.
Anmäl dej till seminariet före 19.3.2015 via länken här under;
https://fi.surveymonkey.com/s/hyvinvointiseminaari
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Välfärd och partnerskap från kulturen - seminar
Torsdag 26.3.2015 klo 9.30 - 15.45
Härmä Spa, Auditorium, Vasavägen 22, Ylihärmä

PROGRAMM
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10.15

11.00

11.30
11.45
12.30

13.30
13.34
14.15
15.00
15.30
15.45

Kaffe
Välfärd för kommuner över gränser - projektet presenteras / dagens program
Skapa partnerskap - tankar och exempel mellan Social- och hälsovårdens och
Kulturens samarbete.
- Ava Numminen, musikdoktor, psykolog
Tanssista ja taiteesta hyvinvointia ja virikkeitä -hanke
- Leena Nyqvist, kulturplanerare, Vasa stad
- Annika Sillander, verkställande direktör, Regionala danscentret i Österbotten
- Sanna Ala-Hallila, motsvarande aktivitets handledare, Vasa stad
Diskussion
Lunch (på egen bekostnad)
Intressanta projekt och verksamheter i Österbottens kommuner
Musik i vården -projektet
- Desiree Saarela-Portin, Musiker, Pedersöre
Taiteesta voimaa - Kulttuuri- ja taideharrastuksista iloa ikäihmisille
- Katja Kujala, projektkoordinator och Manar Ameli, projektplanerare, Kulttuurista
muistoja -hanke, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry
ETT- hembygdsentusiasternas och museets öppna expertis
- Erik Engberg, forskningsamanuens, K.H Renlunds museum, Karleby
- Eero Ingman ja Jarmo Hautala, Specialnyhetsbyrå ETT, Karleby
Diskussion
Kaffe
Varför partnerskap? - Finska samhällets och kommunernas stora förändring
- Ritva Pihlaja, forskare, sakkunnig, Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp
Digitala teknikens möjligheter vid skapande av välfärdstjänsterna
- Sami Perälä, Verkställande direktör, EPTEK ry, Seinäjoki
Slutdiskussion
Seminariet avslutas
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Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja - Välfärd för kommuner över gränser -projektet startades i
februari. Projektets mål är att skapa nya bestående kulturtjänster som gynnar välfärden. Med
stöd av projektet så utvecklas nya tväradministrativa modeller över sektorgränserna samt
verksamhetsmodeller som stöder tjänstleverantörer.
Välfärd för kommuner utan gränser- projektet finansieras av Utbildnings- och Kulturministeriet,
Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). Södra Österbottens förbund
står för projektets genomförande.
För mer information;
Projektchef Esa Vienamo
esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi, 0400 883 317
Projektkoordinator Mirka Harju
mirka.harju@etela-pohjanmaa.fi, 040 5500576 (lokaliserad i Karleby)
Vänligen,

ESA VIENAMO
Projektipäällikkö
0400 883 317
Etelä-Pohjanmaan liitto
Kampusranta 9 C
PL 109, 60101 Seinäjoki

www.epliitto.fi
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