Kimpassa-Allihopa Viestintätyöryhmä 13.2.2018 klo 9.00 - 11.00
nh Kuhankuono, Rahapihankatu 36, 5. kerros
Läsnä: Arto Salo, Teija Järvelä, Jessica Ålgars-Åkerholm pj, Tatu Virta, Esa Halsinaho, Antti Kauppinen,
Minna Heikkilä, Susanna Lehtiranta, Maria Nykyri, Anne-Maarit Itänen
Tiedottaja ja muut rekrytoinnit muutosorganisaatioon
Katri Puhakainen tulossa tiedottajaksi organisaatioon maaliskuussa. 1.3.2018 aloittaa yli 10 utta henkilöä.
1.8.2018 tulossa toinen tiedottaja ja puolikas verkkotiedottaja. LinkedIn-kanava perustetaan myös. Markkinointiviestinnän tekijällekin tulee olemaan tarve maakunnassa. Ensisijaisesti haut sisäisesti, myös ulkopuolelta, jos ei löydy sisältä.
Seutukuntavierailut huhti-toukokuu + viestiseinä
Kaikki päivämäärät tulossa tiedoksi Kimpassa-Allihopa-uutisessa: Turku 10.4., Kimitoön 12.4, Ugi 24.4., Loimaa 25.4. ja Salo 8.5. Jessica jakaa kaikkien tilaisuuksien kutsut viestintäryhmän jäsenille. Kyseessä on kompakteja ja lähes identtisiä klo 15.00 - 16.30 tilaisuuksia, puhujina toimivat muutosjohtajat ja henkilöstöpäällikkö. Tatun moderoima viestiseinä tulee Salon ja Turun tilaisuuksiin, joissa juontajat Jessica ja Teija voivat
hyödyntävät seinää mahdollisuuksien mukaan. Todettiin myös, että Turun Messukeskukseen on tulossa
12.4.2018 erillinen Työ- ja elinkeinoministeriön jalkauttama kasvupalvelu-aluekierrostilaisuus.
Verkkosivuprojekti
Ensimmäinen kokous on jo pidetty, josta seuraavana päivänä Kuntaliitto/Vimana vetivät yhdessä vk. verkkosivukokouksen, jossa kaikkia läsnä olleita maakuntia kiinnosti yhteistyö verkkosivujen tuottamisen osalta.
Drupal-pohjainen Turku.fi-mallin ratkaisu kiinnostaa monessa maakunnassa. Drupal 8 on vahvin ehdokas
tällä hetkellä, kaikkia ei tosin pakotettaisi yhteen ja samaan pohjaratkaisuun eikä kilpailutustakaan toteutettaisi täysin yhtenäisesti. Ehdotuksen yhteistyöstä tuottavat Kuntaliitto/Vimana helmikuun aikana.
Suomi.fi on myös mukana prosessissa omalta osaltaan. Seuraava oman verkkosivuryhmän kokous pidetään
viestinnän käyttäjäkoulutuksen yhteydessä maalis-huhtikuussa, Jessica laittaa asianosaisille ajankohtaehdotuksen.
Tuhat FB-tykkäystä ja kilpailu
Tullaan järjestämään kokouspäivänä kilpailu/poll teemalla "Mikä on parasta Varsinais-Suomessa juuri nyt?".
Valittavana neljä erilaista maakuntaa koskettavaa kuvaa. Arvotaan kilpailussa Kimpassa-Allihopa-tuotepaketit (matkalaturi, tuubihuivi, näytönpyyhin).
Valtakunnallinen Maakunta tutuksi -kampanja
Ministeriövetoinen maakunta-verkkosivu aukeaa mahdollisesti jo helmikuussa. Käyttöön tulee aineistoa
myös maakuntien käyttöön mm. maakuntavaalien mainostukseen.
Muiden ajankohtaiset viestintäaiheet, valtakunnallisen viestinnän kuulumiset, muut asiat
Tarve kriisiviestinnän suunnittelulle ja konserninäkökulmasta viestinnän organisoituminen noussevat käsittelyaiheiksi seuraavissa kokouksissa. Pelastuslaitos tulee järjestämään neljä pian uudistukseen liittyvää henkilöstötilaisuutta kaikille työvuoroilleen. Turun vastaaviin tilaisuuksiin (Tuntematon sote) osallistui yhteensä
2 200 henkilöstön jäsentä, arvion mukaan 90% osallistujista pitivät tilaisuuksista ja muillekin tilaisuus tarjosi
mahdollisuuden käsitellä ajatuksia ja reaktioita aikaansaanutta asiaa. Keskusteltiin myös yleisesti tulevasta
strategiatyöstä ja henkilöstön/käyttäjien osallistamista tähän prosessiin.
Muistion laati: Tatu Virta

