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Nelimarkka-museet deltar i konstverkstäder
för äldre och personer med
utvecklingsstörning
Samarbetsområdet Järvi-Pohjanmaa, alltså Alajärvi, Vindala och Soini, kommer under
våren och sommaren 2016 att genomföra en kommunpilot som fått namnet Kuvasta
kokemukseen - kuvataidetta päivätoimintaan ja hoitokoteihin (Från bild till upplevelse bildkonst i dagverksamhet och vårdhem). I pilotprojektet har Nelimarkka-museet i
Alajärvi en viktig roll. Konstverkstäderna för äldre och personer med utvecklingsstörning
hämtar nämligen inspiration i en vandringsutställning bestående av konstverk från
Nelimarkka-museets internationella konstnärsresidensverksamhet.
I Järvi-Pohjanmaas pilotprojekt görs bildkonsten tillgänglig för målgrupper som av olika orsaker har
svårt att ta sig ut till konstutställningar och bildkonstverkstäder. Verksamheten ordnas i Alajärvi och
Vindala vid Kultakämmen och Venla- ja Väinökoti serviceboenden för äldre samt i Sateenkaari och
Tuulikello vårdhem för personer med utvecklingsstörning.
Nelimarkka-museet har sedan år 1995 varit regionkonstmuseum för Södra Österbotten. I dess uppdrag
ingår därmed också publikarbete och att ordna verksamhet ute i regionen. Museet har bedrivit
internationell konstnärsresidensverksamhet sedan mitten av 1980-talet. Vandringsutställningen som
används i kommunpiloten består av konstverk som donerats i samband med residensverksamheten.
Konstverken har ofta både en regional och en internationell synvinkel, vilket också eftersträvas i
verkstäderna.

Kommunpiloten genomförs av vård- och omsorgs- samt bildningsväsendet i Järvi-Pohjanmaa. Målet
med konstverkstäderna och utställningarna är att förbättra deltagarnas välbefinnande och göra
konsten mer tillgänglig i regionen.
Fortsättningsprojektet Välfärd för kommuner utan gränser har som uppgift att i Södra Österbotten och
Österbotten utveckla konst- och kulturtjänster som gynnar invånarnas hälsa och välbefinnande.
Projektet beviljades fortsatt finansiering med landskapsutvecklingspengar från Södra Österbotten och
Österbotten. Förutom landskapsförbunden deltar också Svenska Österbottens förbund för utbildning
och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten) i finansieringen.

Offilia - dramaföreställning och
workshop om emigrationen till
Amerika på turné
Teatergruppen Outolintu från Vasa turnerar med
Offilia – dramaföreställning och workshop om
emigrationen till Amerika. Föreställningen och
workshopen hålls på antingen finska eller svenska
och den är speciellt riktad till äldre personer som bor
hemma eller i servicehem. Under våren och
sommaren 2016 turnerar föreställningen i ett flertal
pilotkommuner inom Välfärd för kommuner över
gränser.
LÄS MER OM
TEATERGRUPPEN
OUTOLINTU

Kultur- och
motionskompisverksamhet startade
i Kuortane
Det var trevlig stämning vid Kuortane kommungård
på tisdag kväll när startskottet gick för en ny kulturoch motionskompisverksamhet. Tjugofem personer
deltog i det första informations- och
utbildningsmötet. De nya kompisarna kallas
åtminstone till en början Kuurtanes -kaverit.
LÄS MER

Projektchef Esa Vienamo
tel. 0400 883317
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