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Välfärdens framtid är kulturell -seminarium i Vasa
Slutseminariet för det första året av projektet Välfärd för kommuner över gränser ordnas i
Draama-salen i Vasa huvudbibliotek tisdag 26.1.2016. Under det eftermiddagslånga
seminariet granskas välfärdstjänster baserade på konst samt framtiden för det kulturella
äldrearbetet ur olika perspektiv. Ett viktigt programinslag utgör presentationen av de
kommunala pilotprojekt som inom ramen för projektet genomförts i Halso, Vasa samt
Kauhava, Lappajärvi och Evijärvi och de erfarenheter projekten gett.
En av seminariets talare är Anna Pylkkänen, för många känd
från den uppmärksammade tv-serien Hoivakodit kuntoon
som visades i fjol. Anna Pylkkänen är också grundare till
Proud Age -rörelsen, arbetscoach inom social- och
hälsoområdet och sakkunnig i frågor som gäller
befolkningens åldrande.
Hennes tema på seminariet i Vasa är Välfärdens framtid i ett
åldrande samhälle. Befolkningen åldras och världen
förändras, men hur förändras vårt sätt att skapa välfärd i
samhället?
Temat för Vasa stads pilotprojekt i projektet Välfärd för
kommuner över gränser var tjänstedesign i det kulturella
äldrearbetet. Staden initierade samarbete med Designcenter Muova i syfte att utnyttja de
möjligheter som tjänstedesign kan erbjuda i planeringen av en handlingsmodell för
servicecentret Himalaja, som öppnades hösten 2015. Under seminariet kommer
utvecklingschef Miia Lammi och Vasa stads representanter Leena Nyqvist och Sanna AlaHallila att berätta mer om tjänstedesign samt informera om hur samarbetet har förlöpt.
Anna Pylkkänen

I november-december 2015 framfördes föreställningen Vanharoosa på Seinäjoki
stadsteater. Pjäsen, som baserar sig på historier som äldre människor i området återgett,
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drog massor av publik. Under seminariet
berättar företrädare för Kulttuurikollektiivi
Silta om hur föreställningen kom till och om
det till föreställningen kopplade projektet
Kohtaaminen.
I sitt öppningsanförande frågar sig Matti
Paloneva, resultatområdesdirektör för hemoch anstaltsvården i Vasa, om sote kommer
att medföra ytterligare hinder för
välfärdstjänsterna för äldre i kommunerna.

Vanharoosa på Seinäjoki Stadsteater

Seminariet är avgiftsfritt och kaffeservering ingår. Programmet i sin helhet finns på följande
sida.
Du kan anmäla dig till seminariet senast torsdag 21.1.2016 via länken nedan.
https://fi.surveymonkey.com/r/793KH8K

Tilläggsuppgifter
Projektchef Esa Vienamo, esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 883 317
Projektets hemsida:
- http://www.epliitto.fi/hyvinvointia_kuntiin_ilman_rajoja
- http://www.epliitto.fi/valfard_for_kommuner_over_granser
Facebook:
- https://www.facebook.com/hyvinvointiakuntiinilmanrajoja
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Välfärdens framtid är kulturell
- Slutseminarium för det första året av projektet Välfärd för kommuner över gränser
Tisdag 26.1.2016 kl. 12.00 - 16.00
Vasa stadsbibliotek, Draama-salen, Biblioteksgatan 13, Vasa

PROGRAM
12.00

Öppningsord

12.05

Medför Sote ytterligare hinder för välfärdstjänsterna för äldre i kommunerna?
 Matti Paloneva, resultatområdesdirektör för hem- och anstaltsvården i
Vasa

12.25

Välfärdens framtid i ett åldrande samhälle
 Anna Pylkkänen, Proud Age-rörelsens grundare och arbetscoach

13.25

Kohtaamisia Kannelmassa – kulturstunder för skolelever i servicecentret i Halso
 Katja Hakala, lärare i konstämnen
 Elever i enhetsskolan i Halso

13.45

Kaffepaus

14.15

Tjänstedesign inom det kulturella äldrearbetet
 Miia Lammi, Utvecklingschef, VAMK / Designcentret Muova
 Sanna Ala-Hallila, Utvecklingskoordinator för hem- och anstaltsvårdens
serviceboende, Vasa stad
 Leena Nyqvist, kulturplanerare, Vasa stad

15.00

Järvilakeus’ modell för kulturkompisverksamhet
 Maria Palttala, kulturhandledare, Kauhava stad
 Pirjo Heino, utvecklingschef, Samkommunen Kaksineuvoinen
 Marja-Liisa Nevala, utvecklingschef, Aijjoos-projektet

15.20

Kulttuurikollektiivi Siltas Vanharoosa på Seinäjoki stadsteater – hur seniorernas
berättelser blev en succéföreställning
 Venla Korja, handledare i teateruttryck, Kulttuurikollektiivi Silta
 Juulia Soidinaho, handledare i teateruttryck, Kulttuurikollektiivi Silta

15.50

Slutord

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

