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Kuntapilotit käynnissä kolmessa pohjalaismaakunnassa
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen kunnallisissa pilottihankkeissa eletään tällä
hetkellä aktiivisinta vaihetta. Kolmen maakunnan alueella on meneillään yhteensä 12
kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvää kuntapilottia, joiden keskeisiä kohderyhmiä ovat
vanhukset, kehitysvammaiset ja kuntien reuna-alueilla sijaitsevien kylien asukkaat.
Kauhajoella on kuntapilotin puitteissa lähdetty järjestämään luovaa toimintaa erityisesti
kylissä kotona asuville ikäihmisille. Yhteisiä kokoontumisia pidetään syksyn aikana neljässä
kylässä, Ikkeläjärvellä, Kainastolla, Kokonkylässä ja Päntäneellä. Ikkeläjärvellä vastaavasta
toiminnasta on jo aiemminkin saatu hyviä kokemuksia Kulttuurista muistoja -hankkeen
aloittamien Ikkeläjärven kaffikutsujen kautta. Kysyntää toiminnalle tuntuu olevan, sillä
tämän syksyn ensimmäiseen kokoontumiseen saapui lähes 30 osallistujaa.
Kauhajoen kulttuuritoimi ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ikäihmisten
päivätoiminta toimivat pilotin toteuttamisessa tiiviissä yhteistyössä. Kulttuurisisältöisten
aktiviteettien sisällyttäminen päivätoiminnan arkeen vaikuttaakin toimivalta mallilta, jota
voisi levittää myös naapurikuntiin.
Kannuksessa kohdattiin lavatansseissa
Lampin lavalla 5.9. pidetty Lavan taikaa
-tapahtuma tarjosi elämykselliset lavatanssit
lähialueen
kehitysvammaisille
ja
heidän
omaisilleen. Ohjelmassa oli tanssinopettajien
vetämiä yhteistansseja, tuolijumppaa sekä elävää
musiikkia. Paikalle saapuneilla oli myös tilaisuus
päästä laulamaan ja esiintymään yhdessä illan
tanssiyhtyeen kanssa.

Lavan taikaa -tansseissa sai esiintyä
Jiri Tammilehto & Esperanza -yhtyeen
säestämänä.

Paikalla olleet kertoivat että tapahtuma onnistui
yli odotusten. Tunnelma tansseissa oli lämmin ja
tapahtumasta jäi osallistujille mukaan hyvä ja
innostunut mieli. Tavoitteena onkin että
lavatansseista muodostuu jatkossa perinne.
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Vaasassa hyödynnetään palvelumuotoilua
hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Vaasan kaupungin kuntapilotin teemana on
vanhuksille
suunnattujen
kulttuuristen
hyvinvointipalvelujen kehittäminen palvelumuotoilun
avulla.
Teemaan
liittyen
järjestettiin
elokuussa
kaksi
palvelumuotoilutyöpajaa yhteistyössä Länsi-Suomen
muotoilukeskus Muovan kanssa.
Työpajojen konkreettisena kohteena on
Vaasassa
syksyllä
2015
toimintansa
Vaasassa
kehitettiin
uudelle
vanhusten
palvelutalolle
kokonaisvaltaista
toiminta-mallia
käynnistävän
vanhusten
palvelutalo
palvelumuotoilun keinoin.
Himalajan toimintamallin ja hoivakulttuurin
kokonaisvaltainen kehittäminen. Työpajoissa oli mukana mm. tulevan palvelutalon
työntekijöitä. Tavoitteena on luoda palvelutalolle toimintamalli, missä taide ja kulttuuri,
tilojen käyttö, ruokapalvelut ja hoiva muodostavat yhdessä yhtenäisen, asukkaiden
hyvinvointiin tähtäävän konseptin.
Työpajojen tuloksia hyödynnetään myöhemmin myös Vaasan Kulttuurikaruselli K65 toiminnan suunnittelussa että Vaasan kaupungin vanhusten palvelujen kehittämistyössä.
Samalla saadaan arvokasta kokemusta palvelumuotoilun hyödyntämisestä kulttuurisen
vanhustyön kehittämisessä
Lisäinfoa kaikista kuntapiloteista löydät osoitteesta
http://www.epliitto.fi/images/Kulttuurista_hyvinvointia_kuntapilotit1.pdf
Lisätietoja
Projektipäällikkö Esa Vienamo, esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 883 317
Projektikoordinaattori Mirka Harju, mirka.harju@etela-pohjanmaa.fi, 040 550 0576
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

Etelä-Pohjanmaan liitto • Kampusranta 9 C • PL 109 • 60101 Seinäjoki, Finland • www.epliitto.fi

