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Närtjänster inom kultur och välfärd
I pilotprojekten inom projektet Välfärd för kommuner över gränser har man under våren
och hösten 2015 fått testa flera nya verksamhetsmodeller. Lakrits – Närbutik för välfärd i
Kristinestad är ett endagsevenemang som riktar sig särskilt till seniorer. Evenemanget
ordnas turvis i olika byar och bjuder på smakprov av de kultur- och välfärdstjänster som
finns på orten. I pilotprojektet Hyvinvointia Kannelmaan i Halsua ordnar skolelever konstoch rekreationsverksamhet i ett närliggande serviceboende för äldre.
Kristinestads Lakrits – Närbutik för välfärd genomfördes i oktober 2015 i tätorterna Lappfjärd
och Sideby samt i Kristinestads centrum. Närbutik för välfärd bjöd på ett mångsidigt program
och tjänster som upprätthåller och främjar åldringars välbefinnande, energi och
funktionsförmåga. I programmet ingick bland annat handarbete, musik, dans, motion, olika
behandlingar och tillgängliga elektroniska tjänster. Evenemangen genomfördes som
samarbete inom ett lokalt nätverk av professionella aktörer.
Målet är att Lakrits – Närbutik för välfärd ska bli ett regelbundet återkommande
evenemang, som cirkulerar i Kristinestads byar även under kommande år.

På Lakrits-evenemanget i Lappfjärd 1.10. visades
två resväskor med gamla saker och föremål.

Unga musikstuderande från yrkesinstitutet Axxell
framträdde i Lappfjärd för ortens seniorer.

Skolelever och åldringar hittade varandra i Halsua
Skoleleverna i Halsua centrum har under hösten regelbundet besökt det närliggande
serviceboendet Kannelma. Elever från olika klasser har på måndagarna ordnat program med
olika teman för åldringarna i servicehuset. Skolan har goda erfarenheter av samarbetet med
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serviceboendet Kannelma från tidigare år, men nu har verksamheten blivit mera målinriktad
och samtidigt mera aktiverande. Verksamheten stöds nu även av den frivilliga gruppen
Apuset.

Gemensam dans för skolelever och de boende i servicehuset Kannelma i Halsua.

Barn och unga har deltagit med
stor iver och fått beröm för att de
vågar närma sig åldringarna på
boendet både verbalt och genom
fysisk kontakt. Eleverna förbereder
besöken omsorgsfullt och en
gemensam diskussion i anknytning
till ämnet hålls både före och efter
träffarna. Åldringarna har sett fram
emot elevernas besök, som även
har lockat med många av
åldringarnas närstående.

Teman för evenemangen i serviceboendet Kannelma har under hösten varit bland annat
våffelkex, skördedanser, julsånger och julkortspyssel. Enligt alla deltagande parters
gemensamma önskemål kommer samarbetet mellan skolan och serviceboendet att fortsätta
med träffar en gång i månaden. Planerna är att sprida motsvarande verksamhet även till
grannkommunerna.
Välfärdsdagar för aktivitetsledare
Projektet Välfärd för kommuner över
gränser ordnade i månadsskiftet
september-oktober 2015 tre välfärdsdagar för kultur- och aktivitetsledare
inom social- och hälsovårdssektorn i
pilotkommunerna.
Logoped
och
magister
i
teaterkonst
Pauliina
Holmqvist ansvarade för programmet,
övningarna och diskussionerna under
välfärdsdagarna. Genom olika exempel

Välfärdsdagen i Vasa ordnades den 2 oktober i
Villa Granvik.

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

VÄLFÄRD FÖR KOMMUNER ÖVER GRÄNSER
Södra Österbotten • Mellersta Österbotten • Österbotten

och övningar fick deltagarna en introduktion i de möjligheter som historier, berättande och
samtal erbjuder.
Utbildningsdagarna ordnades i Karleby 28.9, i Seinäjoki 30.9 och i Vasa 2.10. Samma
program hölls alla dagar. Totalt lockade välfärdsdagarna 52 deltagare från pilotkommunerna.

Tilläggsuppgifter
Projektchef Esa Vienamo, esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 883 317
Projektkoordinator Mirka Harju, mirka.harju@etela-pohjanmaa.fi, 040 5500576
Projektets hemsida:
http://www.epliitto.fi/valfard_for_kommuner_over_granser
http://www.epliitto.fi/hyvinvointia_kuntiin_ilman_rajoja
Facebook:
https://www.facebook.com/hyvinvointiakuntiinilmanrajoja
Närmare info om alla kommunpiloter hittar du på adressen
http://www.epliitto.fi/images/Kulttuurista_hyvinvointia_kuntapilotit1.pdf
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