Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa

Sote-uudistus, kulttuuri ja hyvinvointi seminaari Seinäjoella 31.1.2017
Millä tavalla sote-uudistus vaikuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävien taide- ja
kulttuuripalvelujen tulevaisuuteen? Tätä pohditaan Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja hankkeen järjestämässä seminaarissa Seinäjoen Framilla tiistaina 31.1.2017.
Seminaarissa keskustellaan mm. kulttuurisista oikeuksista sote-palveluissa
sekä tulevaisuuden kuntien ja maakunnallisten sote-organisaatioiden välisestä
yhteistyöstä.
Seminaarin avauspuheenvuorossa ylijohtaja Veli-Mikko Niemi Sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo
terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan tavoitteista. Aamupäivän aikana
kuullaan lisäksi Etelä-Pohjanmaan soten projektinjohtaja Harri Jokirannan ja ArtsEqual tutkimushankkeen varajohtajan Kai Lehikoisen puheenvuorot. Taideyliopiston koordinoima laaja
ArtsEqual -hanke tulee lähikuukausina tuottamaan sote-uudistukseen liittyviä toimenpidesuosituksia
maakunnille ja ministeriöille.

Musiikki on monipuolinen lääke
Iltapäivällä on seminaarissa luvassa tutkimusjohtaja
Mari Tervaniemen (kuva oik.) esitys musiikin ja
terveyden välisistä suhteista. Tervaniemi on
tutkimusryhmänsä kanssa tutkinut pitkään musiikin
vaikutusta sekä eri-ikäisiin terveisiin ihmisiin että
muistisairaisiin ja aivohalvauspotilaisiin. Musiikilla on
havaittu olevan hyvin monipuolisia vaikutuksia
terveyteen ja hyvinvointiin. Musiikin avulla voi lievittää
kivun kokemista, helpottaa ahdistusta ja parantaa
motorisia taitoja sekä omaa tarkkaavaisuutta.

Alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma
Pirkanmaalla käynnistyivät 2016 Suomen ensimmäisen alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman
valmistelut. Seminaarissa suunnitelman edistymisestä ja sisällöstä kertovat läänintaitelija Arttu
Haapalainen ja johtaja hoitaja Soile Vuolle Ylöjärveltä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään osana
alueellisen terveyden edistämisen koordinaatiotyötä ja sitä ohjaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.
Kulttuurisen vanhustyön valtakunnallisen verkoston yhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista puhuvat
seminaarissa projektipäällikkö Satu Kankainen Helsingistä ja koordinaattori SatuKokkoniemi Seinäjoelta.
Tänä vuonna perustetussa verkostossa on mukana 13 kaupunkia tai kuntaa eri puoliilta Suomea.
Tutustu seminaarin OHJELMAAN.
Ilmoittautumiset ti 24.1.2017 mennessä osoitteessa https://fi.surveymonkey.com/r/hyku_seminaari

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hanke jatkuu
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen kolmas vaihe käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamana lokakuussa 2016 ja jatkuu vuoden aina 2017 loppuun saakka. Hankkeen yhtenä
keskeisenä tavoitteena on seurata käynnissä olevan sote- ja maakuntauudistuksen edistymistä ja tuoda
keskusteluun tutkittua tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa toteutettavan hankkeen toteutuksesta ja paikallisesta
rahoituksesta vastaavat Etelä-Pohjanaan liitto, Pohjanmaan liitto sekä Svenska Österbottens förbund
för utbildning och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten). Hankkeen hallinnoijana toimii Etelä-Pohjanmaan
liitto.

ArtsEqualin toimenpidesuositus:
Taidetta sote-rakenteisiin
Taideyliopiston ArtsEqual -tutkimushankkeessa on
mukana noin 60 tutkijaa. Tutkimushanke esittää
toimenpidesuosituksessaan, että maakuntien on
turvattava kulttuuriset oikeudet osana sotepalveluja.

LUE LISÄÄ

Kulttuurisen vanhustyön verkosto
rakentaa yhteyksiä
Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen
verkostohanke rakentaa yhteistyötä ja yhdistää
kuntatoimijat eri puolilta Suomea. Mukana
verkostossa ovat myös Seinäjoki ja Vaasa.

LUE LISÄÄ

Projektipäällikkö Esa Vienamo
puh. 0400 883317
sahkoposti: esa.vienamo@etela-

pohjanmaa.fi

Register:

Käyntiosoite:
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja
Etela-Pohjanmaan liitto
Kampusranta 9 C
Frami, 4.kerros
Seinäjoki

Postiosoite:
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja
Etela-Pohjanmaan liitto
PL 109
60101 Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan liitto :: Copyright © 2016 :: All rights reserved.

Peruuta uutiskirje

