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Hyvinvointia kulttuurista 12 kuntapilotin voimin
Kolmen pohjalaismaakunnan yhteishanke Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja on lähtenyt
kehittämään Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueelle
uusia hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluja. Hankkeen keskeisenä yhteistyökumppanina ovat kunnat, joiden kanssa käynnistetään kuluvan kevään aikana kaksitoista
pilottihanketta.
Kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvät kuntapilotit toteutetaan marraskuun 2015 loppuun
mennessä. Pohjanmaan kunnista mukana ovat Kristiinankaupunki, Vaasa ja Pietarsaari.
Keski-Pohjanmaalla kuntapilotteja käynnistetään Kokkolassa, Kannuksessa, Toholammilla ja
Halsualla. Etelä-Pohjanmaalla kuntapilotteja tekevät Kauhajoki, Kurikka, Seinäjoki, Lapua ja
Kauhava yhteistyössä Lappajärven ja Evijärven kanssa.
Kuntapilottien teemat ja kohderyhmät
vaihtelevat
kunnittain.
Pilottihankkeiden suunnittelussa on myös
otettu
huomioon
eri
kuntien
ominaispiirteet sekä jo olemassa olevat
palvelut ja tapahtumat. Tyypillisiä
kohderyhmiä hankkeissa ovat kotona
tai hoitolaitoksissa asuvat vanhukset,
kehitysvammaiset sekä kuntien reunaalueilla asuvat asukkaat.
Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven Kulttuurista
Kaveri -pilottihankkeen takana toimii laaja verkosto.

Pilottihankkeiden keskeisenä tavoitteena on palvelujen kehittämisen lisäksi
saattaa kuntien kulttuuritoimi ja sosiaali- ja terveydenhuolto molempia hyödyttävään
aktiiviseen yhteistyöhön. Kunnat saavat pilottien toteuttamiseen sekä taloudellista tukea
että asiantuntija-apua. Onnistuneiden kokeilujen toivotaan juurtuvan osaksi kuntien
palveluvalikoimaa ja leviävän muihinkin alueen kuntiin.
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Pohjalaismaakunnissa 2015 toteutettavat kuntapilotit (12 kpl)
Pohjanmaa, Österbotten
Kristiinankaupunki, LAKRITS - hyvinvoinnin lähikauppa
- Kylissä kiertävän kulttuuri- ja hyvinvointipäivän järjestäminen yhteistyössä toimintaverkoston
kanssa.
Pietarsaari, Riemu-ryhmä , ilmaisutaitoa ja teatteria toimintakeskukseen
- Ilmaisutaitoon liittyvän harrastetoiminnan käynnistäminen kehitysvammaisten uudessa
toimintakeskuksessa.
Vaasa, Palvelumuotoilu kulttuurisessa vanhustyössä
- Kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittäminen palvelumuotoilun avulla.

Keski-Pohjanmaa
Kokkola, Loistobussi
- Kulttuuri- ja taidepalvelujen välittäminen ikäihmisille eri puolille kaupunkia osana tapahtumaa.
Kannus, Lavan taikaa
- Tanssillisen kulttuuripäivän järjestäminen Kannuksen ja lähikuntien kehitysvammaisille.
Toholampi, Musiikkia Männistöön
- Musiikkiesitysten ja -aktiviteettien järjestäminen vanhusten palvelukeskukseen.
Halsua, Hyvinvointia Kannelmaan
- Koululaiset järjestävät musiikki- ja virkistystoimintaa ikäihmisten läheisen palvelutalon asukkaille.

Etelä-Pohjanmaa
Kauhava, Lappajärvi ja Evijärvi, Kulttuurista kaveri
- kulttuurikaveritoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen kolmen kunnan alueella.
Kurikka, Digitaaliset kulttuuripalvelut
- kulttuuripalvelujen välittäminen digitaalisesti eri puolilla kuntaa sijaitseviin kyliin ja keskuksiin.
Lapua, Kulttuurireseptistä taideapteekkiin
- kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen kehittämällä paketointia ja jakamista.
Seinäjoki, Meidän Bussi
- Vanhan kirjastoauton hyödyntäminen kulttuuri- ja taidepalvelujen välittäjänä eri puolille kuntaa.
Kauhajoki, Ny ei aharista, ku kulttuuria teherähän
- kulttuurisisältöisiä toiminnallisia tuokioita kolmessa kylässä erityisesti kotona asuville vanhuksille.
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Lisätietoja
Projektipäällikkö Esa Vienamo
- esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 883 317
Projektikoordinaattori Mirka Harju
- mirka.harju@etela-pohjanmaa.fi, 040 550 0576 (työpiste Kokkolassa)
Hankkeen kotisivut:
- http://www.epliitto.fi/hyvinvointia_kuntiin_ilman_rajoja
- http://www.epliitto.fi/valfard_for_kommuner_over_granser
Facebook:
- https://www.facebook.com/hyvinvointiakuntiinilmanrajoja
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