VÄSTKUSTENS KULTUR- OCH IDROTTSMETROPOL

Vasa stads kultur- och idrottsprogram 2020–2025

Dessa saker påverkar
hur kultur och idrott idkas och stöds
Regeringsprogrammet

•
•
•
•
•
•

Förutsättningarna
för friluftsliv och
vardagsmotion förbättras
Den totala aktiviteten
ökar i alla grupper
Bättre tillgång till
kulturservice
Reform av statsandelssystemet för scenkonst
Procentprincipen för
byggande utvecklas
Barnkulturen främjas

•
•
•
•
•
•

Lagar
och
rekommendationer

Stadens
strategi

Finlands
lyckligaste invånare
Wasa Station
Välmående från
junior till senior
Vaasa Events
Delaktighet
Fritids- och
kulturmöjligheter

•

Kultur- och
idrottsfältets lagar och
rekommendationer
definierar verksamheten

Hållbar
utveckling

•
•
•

Megatrender

Garantera ett hälsosamt
liv och välmående för
personer i alla åldrar
Garantera livslånga
inlärningsmöjligheter
Garantera en hållbar
stad och samhällen

•
•
•
•
•
•
•

Förändring i
befolkningsstrukturen
Digitalisering
Hälsa och välbefinnande
betonas
Klimatförändringen, hållbar
utveckling, kollaborativ
ekonomi, delningsekonomi
och cirkulär ekonomi
Det sociala
kapitalet betonas
Ojämställdheten ökar
Omvälvning i arbetet och
på fritiden

Vi genomför och
producerar kultur
och idrott i Vasa!
Kultur- och
bibliotekstjänster

Idrottsservicen

Föreningar
och sammanslutningar

Vasa stads
museer

Vaasaopisto
Vasa Arbis
Kuulainstitutet
TaiKon

Vasa
stadsorkester

Vasa
stadsteater

Wasa Teater

Vasaregionens
Arenor Ab

KOMMUNINVÅNARE
KUNDVÄRDEN

• Kultur och idrott hör till alla
• Kultur och idrott som sätter fart
för en bra vardag
• En evenemangsrik miljö och
en hållbar stad

PROCESSER
• Öka delaktigheten
• Utöka stadskulturen
• Stärka tillgången och

tillgängligheten till service
• Svara på förändringar i samhället

RESURSER OCH
KOMPETENS
• Högklassiga och mångsidiga

förhållanden för hobbyer, inlärning,
utförande och upplevelser
• TaiKon-Akademin
• Rörlig och välmående småbarnspedagogik och grundläggande utbildning
• Wasa Station

YRKESPERSONER
KUNDVÄRDEN
• Professionellt upprätthållna

kulturinrättningar
• Ett brett kultur- och idrottskollegium
• Konst och idrott som egenvärde

PROCESSER

• Stöda aktörer inom en kreativ bransch
• Mångsidig satsning på
idrotts- och motionsförhållanden
• Utvecka statistiken gällande
det lokala kulturfältet
• Planera på lång sikt
• Finlands största satsningar på kultur

RESURSER OCH
KOMPETENS

• Starka regionalt verkande kultur- och
•
•
•
•

idrottsinrättningar på två språk
Flerspråkighet
Vasaregionens Idrottsakademi
Betydande museisamlingar
Wasa Station

FÖRENINGAR, SAMMANSLUTNINGAR,
IDROTTSFÖRENINGAR
KUNDVÄRDEN

• Schyst partnerskap och en aktiv dialog
• Högklassiga och mångsidiga ramar
för att ordna verksamhet
• Växelverkan med företag

PROCESSER

• Nya och mångsidiga samarbetsformer

med professionella och hobbysammanslutningar
• Arbete i tankesmedjor och försök
• Nätverksbildande och forum
• Projekt och nya finansieringsmodeller

RESURSER OCH
KOMPETENS
•
•
•
•
•

Ett brett aktörsfält
Utnyttja kompetensen
Understöd
Högskolesamarbete
Wasa Station

En stark och synlig
konst-, kultur- och idrottsstad
på västkusten
Mångsidiga
ramar för
utförande och
upplevelser

En stark image

Kultur och
idrott som
en förebyggande
kraft och en källa
till välmående

MÅNGSIDIGA FÖRHÅLLANDEN
FÖR UTFÖRANDE OCH UPPLEVELSER
KULTUR OCH KONST

MOTION OCH IDROTT

ÅTGÄRD
• Wasa Station – Invigning av Västkustens mest betydande musik- och

ÅTGÄRD
• Wasa Station - en ny evenemangs- och idrottsarena
• Nya idrottslokaler i centrumområdet
• En skejtpark
• Utökade ramar för utomhusmotion
• Användning av Öjberget året runt
• Rutt kring Södra stadsfjärden

•
•
•
•
•
•
•
•

kongresscenter 2023 / 24
Utvecklande av stadsorkesterns verksamhet för alla vasaborna
Nya produktionsmodeller inom opera
Kaupunginteatteri – ett hus fullt av berättelser; ett teaterhus som är öppet för alla,
som talar till och påverkar besökaren med högklassig konst
Wasa Teater och Bock’s Ernst Salonger – ett aktivt och öppet kulturhus, en
föregångare inom dramapedagogik
I samarbete med ungdomsfullmäktige skapas nya verksamhetsmodeller som väcker
ungdomars intresse för museerna
Biblioteket som ett kulturhus och en plats för aktiviteter och upplevelser
Utvecklande av kulturinrättningarnas lokala verksamhet
Att nå ut till en flerspråkig publik

MÄTARE
• Genomförande av Wasa Station
• Antal åskådare, åhörare och besökare
• Genomförande av operaproduktion
• Genomförande av regional verksamhet och mängd
• Mängden museiverksamhet för ungdomar
• Omfattning på kulturinrättningarnas lokala verksamhet
• Kundrespons
• Mängden kommunikationsmaterial på engelska

MÄTARE
• Genomförande av Wasa Station
• Genomförande av skejtparken
• Antal nya platser för utomhusmotion
• Genomförande av rutt kring

EN STARK IMAGE
KULTUR OCH KONST

MOTION OCH IDROTT

ÅTGÄRD
• Kulturerbjudande i världsklass i topp kulturinstitutioner
• Wasa Station – Västkustens nya musik- och kongresscenter
• Vaasa Events – ett nytt koncept för turism och evenemang
• Mångsidigare produktifiering av kulturturismen
• Utarbetande av principer för offentlig konst och ibruktagande

ÅTGÄRD
• Nationella och internationella matcher och tävlingar i förnyad Vasa Elektriska

•
•
•

av procentprincipen
Utökande av trivseln i gatuomgivningen med (gatu)konstens medel
Cultural planning, kulturplanering – en ny metod inom regionutveckling
Genomförande av kommunikation och marknadsföring med större
synlighet regionalt och riksomfattande

MÄTARE
• Internationellt och nationellt förnämlig kulturutbud
• Beslut om Wasa Station genomförande
• Antal nationella och internationella evenemang
• Kundrespons
• Antal kulturturismprodukter
• Antal genomförda projekt inom offentlig konst, principer ja / nej
• Cultural planning – antal projekt och effektjämförelse sett till
•

standardprojekt inom regionutveckling
Mängd, kampanjer och marknadsföringsbudget för
den riksomfattande synligheten

Arena, Botniahallen, Elisa Stadion, Karlsplan och ny Wasa Station

MÄTARE
• Antal nationella och internationella matcher och tävlingar
• Genomförande av Wasa Station
• Vasa Elektriska Arena blir färdig
• Antal framgångsrika idrottare

KULTUR OCH IDROTT SOM EN FÖREBYGGANDE
KRAFT OCH EN KÄLLA TILL VÄLMÅENDE
KULTUR OCH KONST

MOTION OCH IDROTT

ÅTGÄRD
• Mera tillgänglig kultur och idrott med Kaikukortet
• Utökning av konstverksamheten för specialgrupper och familjer
• Breddande och intensifiering av samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänster och kulturtjänster:

ÅTGÄRD
• Med projektet Fart på småttingarna mer motion i vardagen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

en arbetsgrupp för gemensam utveckling är verksam, förstärkande av det kulturella seniorarbetet,
aktiv kulturfadder- och lotsverksamhet pågår
Utökad verksamhet vid Taikon-Akademin
Genomförande av institutens välmåendeutmaningskampanj och återupplivning av kurskompisverksamheten
Utökande av kulturstigen till småbarnspedagogiken
Ett hobbypass för barn och ungdomar
Ibruktagande av ett kultur- och idrottskort för studerande
Genomförande av ett samarbetsavtal med studerandeföreningarna i anknytning till ordnandet av evenemang
Nya digitala kulturtjänster tas i användning och på så sätt utökas kulturens tillgänglighet
Mera systematisk informationsinsamling och konsekvensbedömning av kulturverksamheten görs
Främjande av multilitteracitet och åstadkommande av ett permanent brand av verksamheten Hela Vasa läser

MÄTARE
• Genomförande av kort / pass, antal och användningsgrad
• Antal grupper och deltagare
• Antalet kulturfaddrar och besöksgånger
• Antal kurser / kompetenspoäng vid Taikon-Akademin via
•
•
•
•
•
•

den grundläggande konstundervisningen
Antalet kurskompisar och varaktighet
Kundrespons
Mängden digital kulturservice och användningsgrad
Deltagande i TEA-viisarienkäten och i andra riksomfattande enkäter,
uppställande av mätare för datainsamling och utvärdering
Antal lån och gruppbesök
Mängden TYKY-verksamhet som erbjuds

•
•
•
•

inom småbarnspedagogiken
Mera tillgänglig kultur och idrott med Kaikukortet
Ett hobbypass för barn och ungdomar
Ibruktagande av ett kultur- och idrottskort för studerande
Mer e-tjänster

MÄTARE
• Antal kort / pass och användningsgrad
• Move-tester
• Ny service skapas i TIMMI

