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Välfärd genom kultur via 12 kommunpilotprojekt
Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten genomför ett gemensamt
pilotprojekt Välfärd för kommuner över gränser. Projektets mål är att skapa och utveckla nya
bestående kulturtjänster som gynnar välfärden. Kommunerna är projektets centrala kraft, och
i samarbete med kommunerna inleds 12 pilotprojekt under våren 2015.
Alla 12 pilotprojekter anknyts till kultur och välfärd och de ska vara genomförda inom november
2015. Inom landskapet Österbotten deltar kommunerna Kristinestad, Vasa och Jakobstad. För
Mellersta Österbottens del inleds pilotprojekt i Karleby, Kannus, Toholampi och Halsua. Från
Södra Österbotten deltar kommunerna Kauhajoki, Kurikka, Seinäjoki, Lapua och Kauhava i
samarbete med Lappajärvi och Evijärvi.
Pilotprojektens målgrupper och teman
varierar inom kommunerna. I planeringen
har tagits i beaktande kommunernas egna
särdrag och redan befintliga tjänster samt
olika evenemang. Tydliga målgrupper i
pilotprojekten är äldre personer som bor
hemma
eller
i
boendeenheter,
funktionshämmade
invånare
samt
personer, som bor i kommunernas perifera
områden.
Kauhava, Lappajärvi och Evijärvi organiserar
Den centrala målsättningen i pilotprojekten
tillsammans pilotprojektet Kulttuurista kaveri.
är att utveckla tjänster och att främja ett
samarbete mellan kulturtjänster och socialoch hälsovård till ett samarbete som gynnar båda tjänsteleverantörer. Kommunerna får
ekonomiskt och professionellt stöd för att förverkliga pilotprojekten. Via pilotprojekten önskar
vi tillsammans skapa nya modeller, som stöder välfärden, samt kundorienterade kulturtjänster,
som i framtiden kan vara en del av kommunernas servicestruktur. Modellerna kan fritt spridas
till andra kommuner.
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Kommunpilotprojekt (12 st) som genomförs 2015
Österbotten
Kristinestad, LAKRITS - Hyvinvoinnin lähikauppa/ Närbutik för välfärd
- Starta samarbete med verksamhetsnätverket för att ordna cirkulerande kultur- och välfärdsdagar i
byarna.
Jakobstad, Riemu-ryhmä, ilmaisutaitoa ja teatteria toimintakeskukseen/ drama och teater vid
aktivitetscentrum
-Starta hobbyverksamhet inom drama vid aktivitetscentrum för funktionshämmade.
Vasa, Palvelumuotoilu kulttuurisessa vanhustyössä/ Tjänstedesign inom det kulturella äldrearbetet
- Kulturella välfärdstjänsternas utveckling via serviceformgivning.

Mellersta Österbotten
Karleby, Loistobussi / Strålande bussen
- Förmedla kultur -och konsttjänster för åldringar runt omkring i nejden i samband med Strålande
veckan.
Kannus, Lavan taikaa
- Kulturdag med tema dans, för särskilda grupper från Kannus och närregionen.
Toholampi, Musiikkia Männistöön
-Anordna musikensemblen och olika aktiviteter för åldringar i boendecentrum.
Halsua, Hyvinvointia Kannelmaan
-Skoleleverna ordnar musik - och fritidsaktiviteter för åldringar vid boendecentralen.

Södra Österbotten
Kauhava, Lappajärvi och Evijärvi, Kulttuurista kaveri
-Starta och utveckla kulturkamratverksamhet inom kommunen.
Kurikka, Digitaaliset kulttuuripalvelut
-Förmedla kulturtjänster digitalt till kommunens byar och byagårdar
Lapua, Kulttuurireseptistä taideapteekkiin
-Främja kulturtjänsternas tillgänglighet genom att utveckla paketering och utdelning.
Seinäjoki, Meidän Bussi
- Utnyttja fd. biblioteksbuss för att sprida kultur - och konsttjänster i kommunen.
Kauhajoki, Ny ei aharista, ku kulttuuria teherähän
-Kulturinriktade funktionella möten i tre olika byar, speciellt för åldringar som hemma.
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