HYVINVOINTIA KUNTIIN ILMAN RAJOJA
Etelä- Pohjanmaa - Pohjanmaa
Seinäjoella 9.2.2017

Vuoden 2017 kunnalliset pilottihankkeet käynnistyivät
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen puitteissa toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla ja
Pohjanmaalla 2017 yhteensä kuusi kunnallista pilottihanketta. Määräaikaan mennessä
saatiin eri kunnista kaikkiaan kymmenen hakemusta, joista valittiin toteutettavaksi
kolme pilottisuunnitelmaa molemmista maakunnista. Mukaan valittujen pilottien
toiminnan kohteena ovat erityisesti vaikeammin saavutettavat ryhmät, kuten ikäihmiset,
kehitysvammaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Piloteissa on mukana yhteensä
kaksitoista kuntaa.
Kuntapilottien päämääränä on kehittää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien
alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja. Alkuvuodesta
2017 käynnistyvissä piloteissa kuntien kulttuuri- ja sote-sektorit suunnittelevat ja
toteuttavat yhdessä uusia palveluja. Tavoitteena on yhteistyön kautta juurruttaa syntyvät
palvelut pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa.

Etelä-Pohjanmaan kuntapilotit 2017
TaiKu sotessa
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Kauhava, Lappajärvi ja Evijärvi)
- Sote-kuntayhtymän eri toimipisteistä valituille kulttuurivastaaville suunnattujen
osallistavan taiteen työpajojen toteuttaminen. Tavoitteena on taiteeseen ja kulttuuriin
pohjautuvien toimintatapojen levittäminen koko kuntayhtymän alueelle.
Ilon pisaroota
Kauhajoki
- Kaupungin
kulttuuritapahtumien
saavutettavuutta
kehitetään
välittämällä
digitekniikan ja taltioinnin avulla tapahtumia mm. ikäihmisten yhteisiin
kokoontumisiin.
Kuke - kuvataidetta kehitysvammaisille
Lapua
- Kehitysvammaisten ihmisten kuvataidetoiminnan ja yhteisen ympäristö-taideprojektin
käynnistäminen Lapuan Jukantuvan toimintakeskuksessa ja sen lähiympäristössä.
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Pohjanmaan kuntapilotit 2017
Hyvinvointi TV
Pietarsaari, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy
- Alueella toimivan lähi-tv:n kautta tuotetaan erityisesti kotona asuville ikäihmisille
osallistavaa, aktivoivaa ja hyvinvointia tukevaa paikallista kulttuuriohjelmaa.
Elävä kertomus / Levande berättelse
Mustasaari ja Vaasa
- Ikäihmisten ja taiteilijoiden välisten interaktiivisten keskustelutuokioiden järjestäminen
Mustasaaren ja Vaasaan hoitokodeissa. Senioreiden kuulumiset ja tarinat
visualisoidaan ja draamallistetaan yhteistyössä eri alojen taitelijoiden kanssa.
Kuntoutusta taiteellisen toiminnan avulla / Rehabiliterin genom konstnärlig verksamhet
Kristiinankaupunki
- Syrjäytymisvaarassa olevien tai psyykkisistä ongelmista kärsivien ihmisten
kuntouttaminen Kristiinankaupungin Tutun Tupa Primulassa (Vänstugan Primula)
tapahtuvan taiteellisen työskentelyn avulla. Erityisteemana on kynttilöiden muotoilu ja
valaminen.
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