Uudet kuntapilotit käynnistyivät
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla
Helmikuussa 2016 käynnistyneeseen Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja jatkohankkeeseen on valittu mukaan yhdeksän uutta kuntapilottia. Etelä-Pohjanmaalla
ja Pohjanmaalla toteutettavissa kunnallisissa pilottihankkeissa luodaan maakuntien
alueelle terveyttä ja hyvinvointia tukevia taide- ja kulttuuripalveluja. Molemmissa
maakunnissa lähdetään uusia palveluja kehittämään neljän pilotin voimin. Näiden lisäksi
kulttuuri- ja liikuntakaveritoimintaa pyritään viemään eteenpäin hankkeen koko
toimialueella.
Uusien kuntapilottien haussa saatiin eri kunnista määräaikaan mennessä yhteensä 13 hakemusta, joissa
oli mukana hakijoina kaikkiaan 18 kuntaa. Etelä-Pohjanmaan alueelta hakemuksia tuli 8 ja
Pohjanmaalta 5. Pilottihakemuksista suurimmassa osassa kohderyhmänä olivat joko palvelutaloissa tai
kotona asuvat ikäihmiset. Lisäksi kohderyhmiä olivat kehitysvammaiset, maahanmuuttajat ja
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.
Hankkeen projektiryhmä valitsi vuonna 2016 toteutettavaksi seuraavat kunnalliset pilottihankkeet.
Etelä-Pohjanmaa
- Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue (Alajärvi, Vimpeli ja Soini),
Kuvasta kokemukseen - kuvataidetta päivätoimintaan ja hoitokoteihin
- Kauhajoki, Ny ei aharista ku kulttuuria teherähä, osa 2
- Seinäjoki, Kulttuurivastaavat kulttuurisen vanhustyön avainhenkilöinä
- Ähtäri, Elämäntaiteilija - ikäihmisten ajatuksia ja kuvia elämäntaidoista

Pohjanmaa
- Laihia, Polvesta polveen
- Närpiö, Kultur på hembesök
- Pietarsaari, Summer Art Camp 2016
- Vaasa ja Mustasaari, Kultur för äldre - Kulttuuria ikä-ihmisille
Molemmat maakunnat
- Kuortane, Kauhava, Lappajärvi ja Evijärvi + muut kunnat,
Kulttuuri- ja liikuntakaveritoiminnan kehittäminen ja koulutukset

Kiertävät taidepajat ja esitykset
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -jatkohankkeen puitteissa tullaan kevään ja kesän 2016 aikana
järjestämään myös eri kunnissa kiertäviä osallistavan taiteen työpajoja ja -esityksiä. Tarkoitus on tarjota
kiinnostavaa ohjelmaa ja tekemistä mm. palvelutaloihin sekä kylissä kokoontuville ikäihmisten ryhmille.
Taiteilijoiden ja taideryhmien vierailut tukevat käynnistyvien pilottien toteuttamista, esitellen samalla
osallistavan taiteen mahdollisuuksia kulttuurisessa vanhuustyössä.
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja –jatkohanke jatkaa vuonna 2015 käynnistyneen ja OKM:n rahoittaman
hankkeen työtä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Jatkohanke on rahoitettu EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kehittämisrahalla. Kuntarahoittajana toimii maakuntaliittojen
lisäksi Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten).

Seinäjoella kehitetään kulttuurisen
vanhustyön toimintamallia
Seinäjoella käynnistyneessä kuntapilotissa testataan
kulttuurisen vanhustyön toimintamallia, missä
vanhusten palveluyksiköihin valitut
kulttuurivastaavat ovat mukana keskeisessä roolissa.
Käynnistyvää toimintaa on valmisteltu
palveluasumisen henkilökunnan
kulttuurivalmennuksilla.
LUE LISÄÄ

Summer Art Camp -leiri
Pietarsaaressa
Pietarsaaren kuntapilottina on kesäkuussa 2016
järjestettävä Summer Art Camp -leiri, jonka
kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla elävät
nuoret. Neljän viikon leiri tarjoaa 20 nuorelle
mahdollisuuden työskennellä uusien modernien
taiteenlajien parissa. Leirin järjestää Musikcafe After
Eight ry, jolla on Pietarsaaressa runsaasti erilaista
toimintaa.
LUE LISÄÄ AFTER
EIGHTIN
TOIMINNASTA
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