Nya kommunpilotprojekt inleddes i Södra
Österbotten och Österbotten
Nio nya kommunpilotprojekt har valts ut till fortsättningsprojektet Välfärd för
kommuner över gränser, som inleddes i februari 2016. I de kommunala pilotprojekt som
ska genomföras i Södra Österbotten och Österbotten skapas konst- och kulturtjänster
som gynnar hälsa och välfärd i landskapen. I båda landskapen börjar man utveckla nya
tjänster med hjälp av fyra pilotprojekt. Dessutom strävar man efter att främja kulturoch motionskamratverksamheten inom projektets hela verksamhetsområde.
När man efterlyste nya kommunpilotprojekt inkom totalt 13 ansökningar från olika kommuner inom
den utsatta tiden. Totalt 18 kommuner deltog i ansökningarna som sökande. Från Södra Österbotten
inkom åtta ansökningar och från Österbotten fem. I majoriteten av pilotansökningarna var målgruppen
äldre människor som bor antingen i servicehus eller hemma. Andra målgrupper var
utvecklingshämmade, invandrare och ungdomar som riskerar utslagning.
En projektgrupp som består av representanter för projektets finansiärer valde ut följande kommunala
pilotprojekt som ska genomföras 2016:
Södra Österbotten
- Järvi-Pohjanmaa samarbetsområde, Alajärvi, Vimpeli och Soini,
Kuvasta kokemukseen - kuvataidetta päivätoimintaan ja hoitokoteihin
- Kauhajoki, Ny ei aharista ku kulttuuria teherähä, del 2
- Seinäjoki, Kulttuurivastaavat kulttuurisen vanhustyön avainhenkilöinä
- Etseri, Elämäntaiteilija – ikäihmisten ajatuksia ja kuvia elämäntaidoista

Österbotten
- Laihela, Polvesta polveen
- Närpes, Kultur på hembesök
- Jakobstad, Summer Art Camp 2016
- Vasa och Korsholm, Kultur för äldre – Kulttuuria ikä-ihmisille
Båda landskapen
- Kuortane, Kauhava, Lappajärvi och Evijärvi + övriga kommuner,
Utveckling av kultur- och motionskamratverksamheten och kurser

Ambulerande konstverkstäder och föreställningar
Inom ramarna för fortsättningsprojektet Välfärd för kommuner över gränser kommer man under våren
och sommaren 2016 även att ordna ambulerande verkstäder och föreställningar inom inkluderande
konst i olika kommuner. Syftet är att erbjuda intressanta program och aktiviteter för bl.a. servicehus
och grupper av äldre som samlas i byarna. Konstnärernas och konstgruppernas besök stöder
genomförandet av de pilotprojekt som inleds, samtidigt som de presenterar de möjligheter som
inkluderande konst innebär för det kulturella äldrearbetet.
Fortsättningsprojektet Välfärd för kommuner över gränser fortsätter det projektarbete som inleddes
2015 och som finansieras av UKM i landskapen Södra Österbotten och Österbotten.
Fortsättningsprojektet finansieras med landskapsutvecklingsmedel från Södra Österbotten och
Österbotten. Som kommunal finansiär fungerar förutom landskapsförbunden även Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK/KulturÖsterbotten).

I Seinäjoki utvecklas en
verksamhetsmodell för kulturellt
äldrearbete
Inom det kommunpilotprojekt som har inletts i
Seinäjoki testas en verksamhetsmodell för kulturellt
äldrearbete, där de kulturansvariga som har utsetts
vid serviceenheterna för äldre spelar en central roll.
Verksamheten som nu inleds har förberetts genom
kulturträning för personalen på serviceboendena.
LÄS MER

Summer Art Camp-läger i
Jakobstad
Jakobstads kommunpilotprojekt är lägret Summer
Art Camp, som ordnas i juni 2016. Målgruppen är
ungdomar som riskerar utslagning. Lägret är fyra
veckor långt och ger 20 ungdomar möjlighet att
arbeta med nya, moderna konstarter. Lägret ordnas
av Musikcafé After Eight rf, som bedriver en mycket
mångsidig verksamhet i Jakobstad.
LÄS MER
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