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Hyvinvointia yhteisötaiteesta -hankkeiden tarkoituksena on ollut
- vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten mahdollisuuksia päästä osalliseksi kunnan
kulttuuri- ja muista vapaa-ajanpalveluista ja kokeilla ja
- lisätä yhteisötaiteen keinojen hyödyntämistä Hankasalmen sosiaalityön tavoitteiden
saavuttamisessa.
Yhteisötaiteilijan työ täydentää kulttuuritoimen palvelukokonaisuutta tarjoamalla palveluita uusille
asiakasryhmille ja sosiaalitoimen palvelukokonaisuutta ulottamalla palvelut vapaa-ajalle.
Hankkeita hallinnoi kulttuuritoimi ja niiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä
sosiaalitoimen kanssa. Yhteisötaiteilijaksi kuntaan palkattiin avoimen haun perusteella lokakuussa 2010
soveltavan teatterin ammattilainen Suvi Rehell. Rehell toimi yhteisötaiteilijana molemmissa hankkeissa.
TULOKSET
kulttuuri
Yhteisötaiteilijan avulla kulttuuripalveluita on pystytty tarjoamaan kohderyhmille, joiden tavoittaminen on
muutoin vaikeaa, tukemaan kunnassa jo toimivia ryhmiä teatterin ammattilaisen vierailuilla, lisäämään
kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriharrastuksiin ja luomaan entistä paremmat edellytykset
hallinnonrajat ylittävälle yhteistyölle kulttuurialalla. Yhteisötaiteilijan työpanoksesta on saatu kuntalaisilta
paljon positiivista palautetta.
sosiaalityö
Yhteisötaiteilijan vetämällä pienryhmätoiminnalla on onnistuttu parantamaan kuntalaisten elämänlaatua.
Tulokset ovat selkeimmät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kohdalla. Ryhmissä mukana olevien
sosiaalisessa kehityksessä ja itsetunnossa oli selvästi havaittavia positiivisia vaikutuksia jo kahden
ensimmäisen kuukauden työskentelyn jälkeen. Keväällä 2011 positiiviset vaikutukset näkyivät koko
yhteisössä muun muassa lisääntyneenä kanssakäymisenä muiden ihmisten kanssa. Pitkään
työskennelleissä ryhmissä tulokset ovat selvästi paremmat kuin lyhyillä työskentelyjaksoilla.
Kuntaan palkattu yhteisötaiteilija on antanut myös mahdollisuuden vastata kuntalaisilta tuleviin toiveisiin ja
avunpyyntöihin entistä joustavammin.
TULEVAISUUS
Yhteisötaiteilijan palkkaamiseksi on rahoitus vuoden 2011 loppuun. Tavoitteena on, että osa sosiaalitoimen
asiakaskunnista koostuvista ryhmistä voisi jatkaa myös hankkeen jälkeen vakituisen henkilökunnan
ohjauksessa.
Yhteisötaiteilijan työsuhteen jatkamiseen koitetaan löytää myös uusia rahoitusmuotoja, mutta kulttuuritoimen
osalta rahoitusmahdollisuudet alkavat olla käytetty.

TOIMINTA
Sisällöllinen pääpaino on yhteisötaiteilijan ohjaamissa pienryhmissä, joiden tavoitteena on sosiaalinen
vahvistaminen ja hyvän elämän edellytysten luominen kulloistenkin asiakkaiden lähtökohdista lähtien. Ajan
salliessa yhteisötaiteilija on tukenut ammattitaidollaan myös kunnassa jo toimivia harrastajaryhmiä antamalla
näyttämöllistä ohjausta ja vetämällä pienimuotoisia työpajoja.

Säännöllisesti kokoontuneita ryhmiä:
- Aseman miesryhmä
- Venekosken nuorisoteatteriryhmä
- Mäkituvan näytelmäryhmä
- Elämäntaparyhmä
- Nuorten rentoutusryhmä
- Perhekahvila
- Koulutien vanhusryhmä

