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Kommunpiloterna har startat i tre österbottniska landskap
De till projektet Välfärd för kommuner över gränser hörande kommunala pilotprojekten är
som bäst inne i sin aktivaste fas. I tre landskap genomförs sammanlagt 12 kommunpiloter
med anknytning till kultur- och välfärd. De centrala målgrupperna är äldre människor,
utvecklingsstörda och invånare i byar belägna i kommunernas randområden.
I Kauhajoki har man inom ramen för kommunpiloten organiserat kreativ verksamhet
speciellt för äldre bybor som bor hemma. Gemensamma träffar ordnas under höstens lopp i
fyra byar, dvs. i Ikkeläjärvi, Kainasto, Kokonkylä och Päntäne. I Ikkeläjärvi har man haft goda
erfarenheter av motsvarande verksamhet redan tidigare via kaffemöten initierade av
projektet Kulttuurista muistoja. Det tycks finnas ett klart intresse och första mötet denna
höst lockade nära 30 deltagare.
Kauhajokis kulturväsende och dagverksamheten för äldre människor ordnad av
samkommunen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä har etablerat ett fruktbart
samarbete vid genomförandet av piloten. Integreringen av kulturorienterade aktiviteter i
dagverksamhetens vardag har visat sig vara en fungerande modell som kunde spridas också
till grannkommunerna.
I Kannus träffades folket på logdans
Evenemanget Lavan taikaa som hölls vid
dansbanan Lampin lava 5.9. bjöd på en minnesvärd
logdans för närområdets utvecklingsstörda och
deras anhöriga. Programmet innehöll alldans ledd
av danslärare, stolgympa och levande musik. Alla
som kommit hade också tillfälle att sjunga och
uppträda tillsammans med kvällens dansband.

På Lavan taikaa hade alla chansen att
framträda tillsammans med bandet Jiri
Tammilehto & Esperanza.

Den allmänna åsikten var att evenemanget lyckats
över förväntan. Stämningen under dansen var
varm och evenemanget fick deltagarna på bra
humör. Syftet är att logdansen i fortsättningen ska
bli en tradition.
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I Vasa utnyttjas tjänstedesign i utvecklingen
av välfärdstjänster
Temat för Vasa stads kommunpilot är
utvecklingen av kulturella välfärdstjänster för
äldre med hjälp av tjänstedesign. I anslutning
till temat ordnades i augusti två workshopar
med temat tjänstedesign i samarbete med
Västra Finlands designcentrum Muova.
Det konkreta objektet för workshoparnas
arbete var en övergripande utveckling av
I Vasa utvecklades en ny övergripande
handlingsmodell och omsorgskultur för
handlingsmodell för det nya servicehuset med
hjälp av tjänstedesign.
servicehuset för äldre, Himalaja, som inleder
sin verksamhet i Vasa hösten 2015. Med på
workshoparna var bl.a. de anställda på det kommande servicehuset. Syftet är att ta fram en
handlingsmodell där konst och kultur, användningen av utrymmen, mattjänster och omsorg
bildar ett enhetligt koncept som främjar invånarnas välfärd.
Resultatet av workshoparnas arbete utnyttjas senare även i planeringen av verksamheten
vid Kulturkarusell K-65 i Vasa och i utvecklingen av Vasa stads tjänster för äldre. Samtidigt
erhåller man värdefull erfarenhet av utnyttjandet av tjänstedesign i utvecklingen av
kulturellt äldrearbete.
Närmare info om alla kommunpiloter hittar du på adressen
http://www.epliitto.fi/images/Kulttuurista_hyvinvointia_kuntapilotit1.pdf
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