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Lavatansseja ja kulttuurikavereita
Kaikkiaan 12 taiteeseen, kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvää kuntapilottia on jo
käynnistynyt tai käynnistymässä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
alueella. Nopeimmin on vauhtiin päästy Kannuksessa sekä Kauhavalla, Lappajärvellä ja
Evijärvellä, missä suunnitelmat ovat jo pitkällä.
Kannuksen Lavan taikaa -pilotti on edennyt huhtikuusta lähtien hyvällä vauhdilla. Eikä vain
pilotti, sillä Kannuksen kaupunki päätti lähteä rakentamaan kokeilun ympärille myös uutta
laajempaa tapahtumaa, Virkeää syyskuuta, jossa eri viikoilla on eri hyvinvointiteemat.
Kannuksen varsinaisen kuntapilotin merkeissä järjestetään lauantaina 5. syyskuuta Lampin
lavalla Lavan taikaa, tanssillinen kulttuuripäivä. Tapahtuman erityisenä kohderyhmänä ovat
Kannuksen ja lähikuntien kehitysvammaiset sekä heidän omaisensa. Päivän ohjelmistoon
kuuluu mm. tuolijumppaa, karaokea sekä tanssikoulu, jota vetää Vanhat Varikset. Päivän
pääesiintyjä Jiri Tammilehto & Esperanza vastaa tanssimusiikista. Tansseihin odotetaan
paikalle 250 osallistujaa.
Kannus kutsuu Lampin lavalle mukaan myös Pietarsaaren suomenkieliset kehitysvammaiset,
joiden oma ilmaisutaiteeseen liittyvä kuntapilotti käynnistyy syksyllä Eskoon kuntayhtymän
Kivilösiin rakennuttamassa uudessa palveluyksikössä.
Vaasassa hyödynnetään palvelumuotoilua
Vaasan kaupungin kuntapilotin teemana on
kulttuurisen vanhustyön kehittäminen
palvelumuotoilun avulla. Pilotissa tullaan
tekemään
yhteistyötä
Länsi-Suomen
muotoilukeskus Muovan kanssa. Vaasassa
kaupungin Kulttuurikeskuksen ja Ikäkeskuksen
vuodesta 2009
yhdessä
toteuttama Kulttuurikaruselli K-65 toiminta
on luonut hyvää pohjaa tulevalle
kehittämistyölle.

Leena Nyqvist, Sanna Ala-Hallila ja Annika
Sillander esittelivät Vaasassa tehtävää kulttuurista
vanhustyötä maaliskuussa Härmän kuntokeskukseen kokoontuneelle seminaariväelle.
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Kulttuurikaveritoimintaa Järviseudulla
Eri puolilla Suomea hyvää palautetta saanut kulttuurikaveritoiminta on käynnistymässä nyt
myös Kauhavalla, Lappajärvellä ja Evijärvellä. Kulttuurikaveritoiminnan ajatuksena on tarjota
apua niille, joille kulttuuritapahtumaan tai tarjolla oleviin kulttuuri- ja taidepalveluihin
osallistuminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Kulttuurikaverit ovat koulutettuja
vapaaehtoisia, jotka tuntevat hyvin paikalliset kohteet ja tapahtumat. Palkkioksi toiminnasta
kulttuurikaveri pääsee itse maksutta tapahtumaan.
Kulttuurikavereiksi haetaan nyt mukaan kulttuurista ja mukavasta vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneita miehiä ja naisia edellä mainittujen kuntien alueilta. Asiasta kiinnostuneet
voivat ilmoittautua Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven kirjastoihin tai Aijjoos -hankkeen
toimistolle. Lisätietoja toiminnasta löytyy mm. osoitteesta
http://www.kauhava.fi/uutishuone/uutiset/tule_mukaan_kulttuurikaveriksi!.10389.news
Järviseudulla käynnistyvästä kulttuurikaveritoiminnasta on tarkoitus luoda oma paikallinen
toimintamalli, jota voidaan levittää myöhemmin myös muihin ympäristön kuntiin.
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen puitteissa toteutetaan vuoden 2015 kuluessa
kaikkiaan 12 kuntapilottia. Lisäinfoa piloteista löydät osoitteesta
http://www.epliitto.fi/images/Kulttuurista_hyvinvointia_kuntapilotit1.pdf
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