MAAKUNNAN VIESTINTÄRYHMÄ 24.3.2017
Aika ja paikka: 24.3.2017 klo 9.00 - 11.00, kokoushuone Aura, Varsinais-Suomen liitto
Paikalla:
Paula Grönlund
Maria Nykyri
Arto Salo
Jessica Ålgars-Åkerholm
Tatu Virta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen TE-toimisto

puheenjohtaja
sihteeri

Kokouksen aloitus:
Aloitettiin kokous klo 9.00. Todetaan, että vastedes kokousmuistiot tiedotetaan myös Kimpassa-allihopasivuilla sote-viestinnän muistioiden tavoin. Muistionkirjoitusvastuu on vuorotellen eri organisaatioilla, tällä
kertaa sihteerivuorossa on Varsinais-Suomen TE-toimisto.
Käsiteltävät aiheet:
Kimpassa-allihopa-kiertue, Turun seutu 12.4.
Turun kaupungille henkilöstölle järjestetään oma tilaisuus mutta muuten kaikki Turun seudun kunnat on
kutsuttu tapahtumaan kirjaamoiden kautta. Päivän aikana järjestetään kaksi henkilöstötilaisuutta sekä viimeiseksi luottamushenkilöiden tilaisuus. Kutsuttu ovat myös kaikkien uudistukseen osallistuvien organisaatioiden henkilöstöt ja luottamushenkilöt sekä työryhmien jäsenet. Median edustajat kutsutaan vähintään
viikkoa ennen. Tilaksi on valittu Messukeskuksessa 550 hengen kapasiteetin tila.
Viestiseinä
Tatu esitteli Viestiseinän toimintaa ja sen käyttöä työryhmälle 12.4. tilaisuutta varten. Tatu on hoitanut käytännön järjestelyt ja toimii seinän moderaattorina tilaisuudessa. Mikäli on tarvetta, löytyy perehdytyksestä
tallenne ja Tatu voi opastaa muitakin seinän käyttöön. Turku tekee gallup-videon yleisöstä tapahtumassa.
Some-kilpailu aukeaa vko 13, arvotaan vara-akku
Maria ja Jessica ovat pohtineet Facebook-kilpailua, jossa arvotaan yksi Kimpassa-Allihopa- vara-akku. Kilpailuaika 27.3. - 9.4.2017. Palkinto arvotaan pääsiäisviikolla (maanantaina). Kilpailua voidaan jakaa myös Twitterissä. Kilpailukysymyksenä on 1-3 sanan visio tulevasta maakunnasta, vastauksia myös voidaan hyödyntää
maakunnan "muutosvision" avaamiseksi valtakunnallisessa muutosviestintäkoulutuksessa toukokuussa.
Viikon kysymys - Veckans fråga
Kotisivuilla julkaistaan vuorotellen sote- ja makukysymys, valtakunnantason UKK-palstaan viitataan samalla
sivulla. Yammeriin olisi hyvä lisätä valmiita kysymyksiä ja vastauksia.
Muutosjohtajat Salossa 22.3.2017
Tilaisuudesta uutisoitiin Kimpassa-Allihopa-sivulla Jessican toimesta ja sitä on jaettu myös sosiaalisessa mediassa muutosjohtaja Sinikka Salon toimesta. Paikalla yli 300 henkilöä, eniten tähänastisista muutosjohtajien kiertueesta, ja tilaisuus sai muutenkin positiivista palautetta.
Kolmas sektori K-A-sivulla

Käytiin läpi saatua yhteydenottoa kolmannen sektorin yhteistyöstä Kimpassa-Allihopa-sivuston työstämisessä. Viestintäryhmä arvioi pitkän periaatteellisen keskustelun jälkeen, että tässä vaiheessa ei pystytä järjestämään resursseja kolmannen sektorin osallistumiseen sivujen tuotannossa tasavertaisuuden ja moderoinnin näkökulmista. Osallistamista pyritään kuitenkin mahdollistamaan vielä jossain vaiheessa uudistuksen viestinnässä. Tämän kaltaisista aiheista voidaan kertoa nettisivuillamme uutisten ja vlogien kautta.
Videoblogit
Videoblogeja on tulossa AVI:lta sekä Pelastuslaitos-työryhmältä (Mika Viljanen, 3.4.2017). Turulta on tulossa vielä kolme videota nykyisessä videosarjassaan. Muistutetaan lisäämään toteutuvat/sovitut blogit ja
muut mahdolliset uutiset aina viestinnän vuosikelloon Yammerissa.
Turun messut -kilpailu, päivystysvuorot
Yammeriin on lisätty päivystyslista-taulukko, johon kukin voi listata omia mahdollisuuksiaan osallistua. Paneelikeskustelu järjestetään lauantaina, mutta tässä vaiheessa ei ole vielä tarkoituksenmukaista päättää
siihen osallistuvia tahoja tai muita yksityiskohtia. Uudistuksen osallistumista messuille tulisi mainostaa jo
hyvissä ajoin, viimeistään ennen kesään siirtymistä. Lähempänä alkukesää on myös päästävä konkreettisempaan päätöksentekoon messujen toteutuksesta. Osastosta tullaan tekemään juttu myös messukeskuksen viestintään.
Sote-viestintä
Käytiin keskustelua viestinnän roolista väliaikaishallinnossa.
Valtakunnallinen viestintä
Keskusteltiin tulevista muutosviestinnän koulutuksista huhtikuussa ja myöhemmin toukokuussa, pyritään
pitämään työryhmän jäsenet perillä eri tietolähteistä tulevista tilaisuuksista. Tatu on saanut KEHA-keskuksen viestintäpäälliköltä luvan välittää maakunnallisen viestinnän käyttöön aluekehitystä ja kasvupalvelua
käsittelevää some, teksti- ja esittelymateriaalia, ja välittää ne Yammerissa työryhmälle.
Seuraava kokous
24.4.2017 klo 9, Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Aura
Kokouksen päätös
Päätettiin kokous klo 11.00

Muistion kirjoitti Tatu Virta ja tarkasti Jessica Ålgars-Åkerholm

