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Muistio

Aika: 12.11.2018, kello 13-15.05
Paikka: Ratapihankatu 36, Nh Tammi 1 krs.
Osallistujat:
Karoliina Luukkainen (pj), erityisasiantuntija, Turku
Pasi Oksanen, suunnittelukoordinaattori, Turku
Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP
Paula Sundqvist, hyvinvointikoordinaattori, Parainen
Asta Engström, hyvinvointipäällikkö, Uusikaupunki
Tino-Taneli Tanttu, terveysliikunnan kehittäjä, Liiku ry
Minna Rosendahl, aluejohtaja, Järjestö sote 113 – hanke
Hanna Inkeroinen, hyvinvointikoordinaattori, Kaarina
Minna Lainio-Peltola, ylitarkastaja, Lounais-Suomen AVI
Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori, Salo
Leena Nurmi, henkilöstön edustaja, Lieto
Niina Jalo, ehkäisevän päihdetyön suunnittelija, Turku
Tatu Virta, erikoissuunnittelija (kasvupalvelut) V-S muutosorganisaatio
Käsitellyt asiat:

1. Ajankohtaiset asiat:
• Palveluintegraatio ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan ja maakunnan yhteistyönä –foorumi
16.10. (Kuntatalo, Hki)
• Kulttuurihyvinvointifoorumi 24.10. (Turku)
• Järjestöt vaikuttajina hyten edistämisessä Varsinais-Suomessa (Turku)
• Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - suurten kaupunkien tapaaminen 1.11. (Kuntatalo, Hki)
• Kehittyvä vanhustyö 2018 –seminaari 1.11. (Messukeskus, Turku)
• Ihmisten sote – ihminen ja kohtaaminen taiteen keinoin. 5.11. (Helsinki)
• Kulttuurisote-hankkeen loppuseminaari 9.11. (Kuopio)
• KulttuuriSote seminaari 13.11. (Jkl)
• STM: Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön –loppuseminaari 15.11. (Finlandia-talo Hki)
• THL maakuntien hyte-valmistelijoiden verkosto 21.-22.11. (Helsinki)
• VM: Osallisuus ja demokratiaverkosto 23.11. (Uusimaa)
• Kunta hyvinvoinnin edistäjänä työpaja (Ennakointi 2030) 11.12. (Kuntatalo, Hki)
• Varsinais-Suomen hyte-koordinaattorit 18.12, teemoina ennakkovaikutusten arviointi ja
järjestöyhteistyö kuntien ja maakunnan kanssa (Minna Rosendahl ja Päivi Rouvali) (Turku)
Merkittiin ajankohtaiset tapahtumat tiedoksi.
2. Sote- ja maku-valmistelun tilannekatsaus
• Terveyden edistämisen määrärahat –haku (Niina)
-

Niina Jalo kävi läpi edellisessä hyvinvointikoordinaattorien tapaamisessa toteutettavaksi sovitun ehkäisevän työn kyselyn tuloksia. Esitys on muistion liitteenä 1.

-

Päätettiin, että ehkäisevään työhön liittyen valmistellaan projektoitavaa toimenpideohjelmaa, joka otetaan mukaan myös osaksi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitystä vuosille 2019-2020. Tälle ehkäisevän työn hankkeelle varaudutaan hakemaan hankerahoitusta keväällä 2019 terveyden edistämisen määrärahoista. Hankevalmisteluun linkitetään mukaan myös
sote-ja hyte-järjestöt. Valmistelua esitellään sote-johtajakokouksessa 11.12.2018.

•

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja sen rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksessa
(Ville ja Tuula)
- Valtioneuvoston kanslialta voidaan hakea teemaan liittyen hankerahoitusta, johon
ei tarvita omarahoitusosuutta. Alueella valmistellaan hakemuksen tekemistä. Valmistelun ja hankkeen vetäjänä toimii TTL. Lisäksi mukana ovat Vasso, VarsinaisSuomen muutosorganisaatio sekä Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kumppanina haussa on mukana myös Kuntaliitto. Hakemuksen jättöaika päättyy
15.11.2018.

•

THL terveempää elämää haku
- Keväällä jätetystä hankehausta odotetaan edelleen tuloksia.
Koetalousarvio ja STM neuvottelut maakunnan kanssa järjestetään15.11. (THL ja STM aineistot)
Tapani Kauppinen THL:stä on ollut yhteydessä Varsinais-Suomeen ja pyytänyt maakuntaa
toimimaan kumppanina EU-rahoitteisessa Terveyden tasa-arvo kaikissa politiikoissa ja päätöksenteossa - työpaketti osana EU:n hanketta ”Joint Action Health Equity Europe” (JAHEE)hankkeessa, jossa selvitetään mm. miten eriarvoisuusnäkökulma konkretisoituu eri toimijoiden yhteisiksi tavoitteiksi ja työksi ja miten eriarvoisuusnäkökulma saadaan maakuntavalmistelussa mukaan. Osallistuminen yhteistyöhön ei edellytä omaa resursointia. Varsinais-Suomen muutosorganisaatio sekä Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ovat näyttäneet vihreää valoa hankkeeseen osallistumiseen. Työ käynnistyy keväällä 2019.

•
•

3. Järjestöjen hyte-toiminnot (Minna)
• Minna Rosendahl kävi läpi järjestötyöryhmän tilannekatsauksen. Esitys on muistion liitteenä 2.
4. Alatyöryhmien kuulumiset
• Kulttuurityöryhmän tilannekatsausta on käyty läpi Anna-Mari Rosenlöfin 11.11. lähettämässä sähköpostiviestissä.
• Järjestötyöryhmän tilannekatsaus käytiin läpi asiakohdan 3 yhteydessä
• Ehkäisevän päihdetyön valmistelutilanne käytiin läpi asiakohdan 3 yhteydessä.
• Liikunnan palveluketjut-työryhmän tilannekatsausta ei käyty erikseen läpi, mutta asiakohdassa 6 Tino-Taneli Tanttu avaa liikuntapoliittisen selonteon sisältöä.
• Osallisuuteen liittyen merkittiin tiedoksi, että Turun kaupungissa on työnsä aloittanut seudullinen esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen. Lisäksi todettiin, että Kuntatalolla järjestetään 4.12.2018 osallisuuspelin ja osallistuvan budjetoinnin koulutus.

5. Markkinavuoropuhelu kasvupalveluissa (Tatu)

•

Tatu Virta esitteli muutosorganisaation kasvupalvelujen valmistelua sekä tähän liittyvää
markkinavuoropuhelua ja lähtökohtia yhteistyölle järjestöjen kanssa. Esitys on muistion liitteenä 3.

6. Liikuntapoliittinen selonteko (Tino)
• Tino-Taneli Tanttu kävi lyhyesti läpi liikuntapoliittisen selonteon sisältöä ja käsittelyaikataulua. Selontekoa on eduskunnassa lähetekeskustelussa 20.11.2018. Päätettiin, että selontekoa käsitellään laajemmin seuraavassa kokouksessa. Todettiin myös, että opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta löytyy linkki liikuntaindikaattorien beta-versioon, josta voi hakea
tietoja maakunnan ja kuntien tilanteesta( https://minedu.fi/liikuntaindikaattorit ).

