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Uusi kulttuurihyvinvoinnin hanke käynnistyi pohjalaismaakunnissa
Helmikuussa 2015 käynnistyneen Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja (Välfärd för kommuner
över gränser) -hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluja. Hankkeen
tuella pyritään alueen kuntiin kehittämään uusia hallinnolliset sektorirajat ylittäviä rakenteita
sekä palvelutuotantoa tukevia toimintamalleja. Erityinen painopiste on kuntien kulttuuri- ja
sosiaali- ja terveyssektorin välisen yhteistyön lujittamisessa.
Keskeinen osa hyvinvointihankkeesta toteutuu alueen kunnissa kevään aikana käynnistyvien
kuntapilottien kautta. Pilottihankkeiden tuella pyritään kuntiin luomaan pysyviä asiakaslähtöisiä
ja hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluja, joiden toivotaan samalla juurtuvan osaksi kunnan
palvelurakennetta.
Kuntapilottien haku
Kuntapilottien haku on käynnistynyt EteläPohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
alueen kunnissa viikolla 8 ja kuntien kulttuurisekä sosiaali- ja terveysalan vastaavia on
informoitu asiasta. Hankeideoiden hakuaika
päättyy maanantaina 16. maaliskuuta.
Kuntapilottien suunnitteluun liittyen toivotaan
uusia ideoita ja avauksia, joissa on mahdollista
huomioida myös kunnan omat erityispiirteet.
Kuntapilottien toteuttamisessa voidaan tehdä
Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto
yhteistyötä paikallisten järjestöjen tai muiden
mahdollisten palveluntuottajien kanssa. Ideoinnissa ja suunnittelussa toivotaan huomioitavan
kehitettävien palveluiden asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, sosiaalinen pääoma sekä ennalta
ehkäisevät vaikutukset.
Aloitusseminaari 26.3.2015
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen aloitusseminaari järjestetään Härmän
Kuntokeskuksessa torstaina 26.3.2015 klo 9.30 - 15.45. Hyvinvointia ja kumppanuutta
kulttuurista -otsikolla pidettävässä seminaarissa kuullaan mm. teemaan liittyvien alan
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asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä esittelyjä pohjalaismaakuntien alueella jo toimivista
hyvistä hankkeista ja toimintamalleista. Seminaarin tarkka ohjelma julkistetaan maaliskuun
alussa ilmestyvässä uutiskirjeessä.
Hyvinvointia ja kumppanuutta kulttuurista -seminaarin sisältö on osallistujille ilmainen. Härmän
Kuntokeskuksessa on mahdollista nauttia päivän aikana omakustanteinen lounas.
Voit ilmoittautua seminaariin alla olevan linkin kautta;
https://fi.surveymonkey.com/s/hyvinvointiseminaari
Hankkeen tiedot
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen rahoittajina toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriö,
Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Svenska Österbottens
förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). Hankkeen toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan
liitto.
Hankkeen seuraava uutiskirje lähetetään maaliskuun 2015 alussa. Jatkossa uutiskirjeet
toimitetaan sekä suomen- että ruotsinkielisinä.
Hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista voit tiedustella lisää hankkeen työntekijöitä;
- Projektipäällikkö Esa Vienamo
esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi, 0400 883 317
(talvilomalla 23.–27.2.2015)
- Projektikoordinaattori Mirka Harju
mirka.harju@etela-pohjanmaa.fi, 040 550 0576
(työpiste Kokkolassa, aloittaa työnsä 2.3.2015)
Ystävällisin terveisin,
ESA VIENAMO
Projektipäällikkö
0400 883 317
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