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SOTE‐VIESTINTÄRYHMÄN KOKOUS 5.4.2017
Aika:
Paikka:

5.4.2017 klo 9.00‐10.00
TYKS, U‐sairaala, Turku

Paikalla:

Esa Halsinaho, V‐S sairaanhoitopiiri
Katja Heinämäki, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Anne‐Maarit Itänen, Parainen
Teija Järvelä, Salo
Tiia Laakso, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Tiina Rinne‐Kylänpää, Naantali
Arto Salo, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, pj
Katariina Wiren, Kaarina
Jessica Å‐Å, V‐S liitto

Esteet:

Anu Anttila, Naantali
Susanna Lehtiranta, perusturvayhtymä Akseli
Idastiina Valtasalmi, V‐S erityishuoltopiiri

1 Kokouksen avaus
Arto avasi kokouksen, Katja lupasi toimia sihteerinä
2 Turun seutukuntatilaisuus 12.4.
‐ Kutsuja on jaettu laajasti maakunnan alueella: mm. kuntien ja eri organisaatioiden henki‐
lökunnalle, kuntien kirjaamoihin, maakunnan kunnanjohtajille, maakuntavaltuustolle ja –
hallitukselle, maaseutu‐ ja elinkeinopuolelle sekä kuntien päättäjille.
‐ Mediakutsu tilaisuudesta lähtee lähipäivinä.
‐ Tilaisuuden viestinnästä on tehty vastuujako.
‐ Tilaisuuteen tulossa viestiseinä, mikäli paikalle saadaan vielä vuokrattua valkokangas. Jos
viestiseinä tulee tilaisuuteen, kaikilta toivotaan twiittejä ja keskustelua päivän teemoista.
3 Ministereiden vierailu Salossa 22.3.2017
-

-

Jessica kertoi pääkohtia tilaisuudesta. Kuulijat olivat saaneet runsaasti yleistä infoa muu‐
toksesta ja paneelikeskustelussa oli noussut esiin tärkeitä teemoja. Iltapäivän työpajoissa
tehtiin konkreettista työstä uudistuksen tiimoilta
Päivän materiaali löytyy ohesta: LINKKI TÄHÄN

4 Sote‐työryhmien viestintä
-

Keskusteltiin työryhmien viestintäkummien roolista. Osassa työryhmissä viestintäyhdys‐
henkilö on aktiivisessa roolissa. Kummit ovat valmiudessa olemaan yhteydessä työryh‐
miin, jos viestintätoimenpiteille tarvetta. Pyydettiin muistuttamaan työryhmiä pöytäkir‐
jojen viemisestä Kimpassa‐sivuille.
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5 Yhteistyö ammattijärjestöjen ja 3. sektorin kanssa
-

Tehyn kanssa puuhataan seminaaria syksylle (14.9.), jossa esitellään maakunnan hyviä
hoitotyön käytäntöjä. Hytoviestintä on mukana seminaarin suunnittelutyössä. Puhujat
ovat jo valmiina.

-

Maakunnan järjestökentälle järjestetään kesäkuussa oma sote‐ ja maakuntauudistuksen
esittelytilaisuus. Päiväksi on sovittu 16.6. Hytoviestintä on mukana organisoimassa tilai‐
suutta.

6 Maakunnan viestinnän kuulumiset
-

-

-

Kimpassa‐facessa on käynnissä some‐kilpailu, jossa kysytään tulevan maakunnan visiota.
Palkintona Kimpassa‐tuotteita.
Kimpassa‐sivustolla on auennut viikon kysymys‐osio, jossa julkaistaan vuoroviikoin sote‐
ja maakunta‐aiheinen kysymys. Kysymyksiä saa laatia lisää. Jessica ja Katja ovat julkai‐
suvastuussa.
Turun messut: työvuoroja jaossa Yammerissa, sinne voi käydä ilmoittautumassa osas‐
tolle. Messuja varten perustetaan oma messuryhmä. Katariina W. lupasi selvitellä yhte‐
näisiä paitoja.
Arto on käynyt Turun kaupungin Työkeskuksessa suunnittelemassa, minkälainen toimin‐
nallinen juttu messuosastolle tilataan. Suunnitelmissa on isot kuutiot, joista tulee koot‐
tuna näkyviin Kimpassa‐logo. Työkeskus antaa tarjouksen lähiaikoina.

6 Muut asiat
-

-

Viestinnän organisoituminen väliaikaishallinnossa? Väliaikaishallinnon kokoonpanosta
neuvotellaan parhaillaan.
Kesän jälkeen ajankohtaiseksi tulee pohtia viestintätyöryhmän kokoonpanoa ja olemassa
olevia resursseja sekä sitä, mikä on työryhmän rooli väliaikaishallinnon viestinnän rin‐
nalla.
Turun messujen suunnitteluryhmä kokoontuu V‐S liiton tiloissa ma 21.8. klo 9
Seuraavat sote‐viestijöiden kokoukset:
o 5.5.2017 Paimiossa klo 9‐11
o 8.6.2017 Naantalissa klo 9‐11
o 12.9.2017 Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Yliopistonkatu 30 klo 14‐16

7 Kokouksen päättäminen
-

Pj päätti kokouksen klo 10

