Sote‐ ja maakuntaviestijöiden kokous 8.6.2017
Aika: 8.6.2017 Klo 9‐10.30
Paikka: Valtion virastotalo, Turku

Paikalla:
Jessica Ålgars‐Åkerholm
Antti Vaalikivi
Teija Järvelä
Esa Halsinaho
Tarja Tötterman
Tatu Virta
Arto Salo
Katja Heinämäki
Tiia Laakso
Paula Grönlund
Idastiina Valtasalmi
Susanna Lehtiranta
Anne‐Maarit Itänen
Katariina Wiren

Varsinais‐Suomen liitto, puheenjohtaja
Varsinais‐Suomen liitto
Salon kaupunki
VSSHP
Varsinais‐Suomen TE‐toimisto
Varsinais‐Suomen TE‐toimisto
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala, sihteeri
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala
Lounais‐Suomen aluehallintovirasto
Varsinais‐Suomen erityishuoltopiiri
Perusturvayhtymä Akseli
Paraisten kaupunki
Kaarinan kaupunki

1 Tilaisuuden avaus
Jessica Å‐ Å lupasi toimia kokouksen puheenjohtajana, sihteerinä Katja Heinämäki. Kokouk‐
sessa keskitytään messuasioihin. Kimpassa‐Allihopalla on oma osasto Turun Messuilla 24.–
27.8.

2 Messuosasto
Messuosastoksi on varattu 13x6 metriä oleva tila. Osasto tehdään Kimpassa‐Allihopa – il‐
meellä. Teema on sote‐ ja maakuntauudistus Varsinais‐Suomessa.
Antti Vaalikivi suunnittelee osaston. Osastolle tarvitaan avointa tilaa, jossa ihmiset voivat
viettää aikaa. Kokouksessa suunniteltiin osaston kalustusta: tuolit Ikeasta, yleisilme turkoosi,
kattoon tulee arvontapalkintona turkoosi jopo, jonkinlaiselle näytölle on tarvetta jne.
Slogan: ”Rakenna uusi maakunta, voita Jopo!”.
Arto Salo tilaa Turun kaupungin työkeskuksesta kuutiot 30x30x30, joihin Antti Vaalikivi suun‐
nittelee kuvat. Arto ja Antti jatkavat asian valmistelua yhdessä eteenpäin. Kaikki kuutiot
koonneet saavat kännykkäpyyhkimen. Lisäksi tehdään paperi, jolla voi osallistua arvontaan,
Kaikki vastanneet osallistuvat arvontaan. Antti Vaalikivi jatkaa myös arvonnan suunnittelua.

Kaikki kartoittavat vielä, onko tarjolla valmista videomateriaalia, joista voitaisiin yhdistellä
video.
Jakotuotteiksi tulevat kännykkäpyyhkimet kaikille, jotka ovat osallistuneet kuutioiden kasaa‐
miseen. Muita jakotuotteita pohdittiin: xylitol‐pastillit, kortti?
V‐S liitto rakentaa osaston keskiviikkona 23.8. Purkaminen menee maanantaille messujen
jälkeen.
3 Messupäivystäjät
Messupäivystäjiä on jo kiitettävästi saatu Yammer‐listaan. Muutamia täydennyksiä on vielä
tulossa. Messuille pukeudutaan valkoisiin paitoihin (pikeepaita, t‐paita tai kauluspaita) ja tur‐
kooseihin tuubihuiveihin. Päivystäjille hommataan parkkiliput sekä lounas‐/kahviliput riip‐
puen vuorojen pituudesta. Jokainen organisaatio kustantaa omille päivystäjilleen lounas‐
/kahviliput. Jessica selvittää, voiko Messukeskus laskuttaa suoraan eri organisaatioita.
Messuilta otetaan kuvia ja tehdään livepäivityksiä someen.
4 Muut messuasiat






Kimpassa pääsee messulehteen, joka ilmestyy muutama päivä ennen messuja. Jes‐
sica hoitaa asiaa.
La 26.8. messujen Suomi 100 –lavalla on paneelikeskustelu sote‐ ja maakuntauudis‐
tuksesta klo 12‐13, aiheena sote, kasvupalvelut ja maakuntavaalit. Paikalla ainakin
Leena Setälä, Antti Parpo, Laura Leppänen ja Jaana Hernelahti. Haastattelijoille teh‐
dään valmiita kysymyksiä: näkökulmana ”mistä saan palveluja?”.
Ennen kesälomia some‐postausta messuihin liittyen. Jokainen jakaa postauksia
eteenpäin omissa kanavissaan. Jessica hoitaa. Elokuun alussa ostetaan maksettua
mainontaa facessa.
Seuraava messusuunnittelukokous pidetään ma 21.8. V‐S liitossa klo 9‐11. Messujen
jälkipuinti ja arvonnat järjestetään ti 5.9 V‐S liiton tiloissa klo 9.

5 Muut asiat


Syksyllä uudistuksen työryhmiä ollaan yhdistämässä ja myös viestintäryhmä muodos‐
tetaan uudelleen. Muutosjohtajat, Jessica Å‐Å ja Arto Salo valmistelevat asiaa.

