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Seminarium i Seinäjoki om vårdreformen,
kulturen och välfärden
Hur påverkar social- och hälsovårdsreformen framtiden för konst- och kulturtjänster
som främjar hälsa och välbefinnande? Frågan diskuteras på ett seminarium som
arrangeras av projektet Välfärd för kommuner över gränser i Seinäjoki tisdagen den 31
januari 2017. På seminariet behandlas också bl.a. kulturella rättigheter i vårdtjänsterna
och nätverkssamarbete inom kulturellt äldrearbete.
Överdirektör Veli-Mikko Niemi vid Social- och hälsovårdsministeriet inleder seminariet i Seinäjoki med
att tala om målsättningarna för konst- och kulturverksamhet som främjar hälsa och välfärd.
Förmiddagen fortsätter med inlägg av projektledaren för SOTE i Södra Österbotten Harri Jokiranta och
forskningsprojektet ArtsEquals vice projektchef Kai Lehikoinen. Det omfattande projektet ArtsEqual
som koordineras av Konstuniversitetet kommer under de närmaste månaderna att gå ut med
åtgärdsrekommendationer angående vårdreformen till landskapen och ministerierna.

Musik är en mångsidig medicin
På eftermiddagen står forskningsdirektör Mari
Tervaniemi i tur att tala om hur musik kan påverka
hälsan. Mari Tervaniemi har med sin forskargrupp
under en längre tid undersökt musikens inverkan på
såväl friska människor i olika åldrar som på personer
med olika minnessjukdomar och strokepatienter.
Det har visat sig att musik kan ha en mångsidig
inverkan på hälsa och välbefinnande. Med hjälp av
musik kan man lindra känslan av smärta, underlätta
ångest samt förbättra den motoriska förmågan och
uppmärksamheten.

Regional kulturvälfärdsplan i Birkaland
Beredningen av den första regionala kulturvälfärdsplanen i Finland har i år påbörjats i Birkaland. På
seminariet kommer länskonstnär Arttu Haapalainen och ledande skötaren Soile Vuolle från Ylöjärvi att
berätta mer om innehållet i planen dess framskridande. Arbetet med kulturvälfärdsplanen
administreras av Birkalands sjukvårdsdistrikt och ingår i arbetet med att koordinera hälsofrämjandet i
regionen.
Seminarieprogram
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Projektet Välfärd för kommuner över gränser fortsätter
Det tredje skedet i projektet Välfärd för kommuner över gränser startade med finansiering från
Undervisnings- och kulturministeriet i oktober 2016 och projektet fortsätter till slutet av år 2017. Ett av
de viktigaste syftena med projektet är att följa genomförandet av den pågående vård- och
landskapsreformen och bidra med forskningsresultat kring vilken inverkan konst och kultur har på
välfärden.
Projektet genomförs i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. För den regionala finansieringen
står Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund samt Svenska Österbottens förbund för
utbildning och kultur (SÖFUK/KulturÖsterbotten). Projektet administreras av Södra Österbottens
förbund.

ArtsEqual -forskningsprojektet
behandlar konst som basservice
Konstuniversitetets forskningsprojekt ArtsEqual
rekommenderar som första åtgärd att kultur- och
konsttjänster ska inkluderas i social- och
hälsovårdssektorns strukturer.
LÄS MER

Nationellt nätverk för kulturellt
äldrearbete
Projektet Nationellt nätverk för kulturellt äldrearbete
skapar förutsättningar för ett långsiktigt
utvecklingsarbete.
LÄS MER
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