Muistio

23.1.2017

Viestintätyöryhmän kokous 20.1.2017
Jäsenet:
Virpi Heikkinen & Tuulia Nieminen & Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto
Emmi Hyvönen & Mikael Ratschinskij (poissa), Jyväskylän kaupunki
Pirjo Ahapainen, Keski-Suomen ELY-keskus
Tuija Melville (poissa) & Helmi Jukkala, KSSHP
Sanna-Kaisa Launonen, Keski-Suomen TE-toimisto
Annette Rinne, AVI (poissa)

Asialista:
1. Uudet nettisivut www.ks2019.fi
- kiiteltiin Artiota jälleen hyvin ja nopeasti tehdystä työstä, sivustoon ollaan tyytyväisiä. Muutamia
tarkennuksia/korjauksia tehdään vielä, mm. hakukoneoptimointia voi vielä parantaa. Sivuston käyttäjä- ja käyttäytymisliikennettä seurataan Google Analyticsin avulla, alku näyttää lupaavalta. Sivustoa
tulee markkinoida aina, kun mahdollista.
- parituntinen päivittäjäkoulutus järjestetään lähiviikkoina, osallistujamäärä n. 15. Virpi selvittelee
päivää Artion kanssa sekä etsii tiloja.
- sivuston blogille toivotaan innokkaita kirjoittajia, jonkinlainen kirjoitusvuorolista laaditaan, Virpi jatkotyöstää.
- Emmi on muuttanut aiemman Keskisuomi 2020 –facebook –sivun sote- ja maakuntauudistussivuksi:
https://www.facebook.com/ks2019.fi (tehkää linkityksiä!)

2. Seuraava uutiskirje
- ilmestyy helmikuussa, tavoitteena julkaisu viikolla 8, ennen hiihtolomia.
- 1. sivu yleistä ajankohtaista valmistelussa: Pirjo P., Silja ja Tapani kirjoitusvastuussa.
- henkilöstön muutostuki tärkeä asia, joka numerossa mukana henkilöstötyöryhmän terveiset (Emmi
kysyy tekstit Arjalta)
- sote-puolen teksti pyydetään Mikaelilta
- Pirjo P. kertoo REALin videoista ja avattavista keskusteluista sekä kevään aikataulusta (myös väliaikaishallinnosta?)
- asiantuntijatyöryhmien vetäjät myös kirjoittamaan, tähän kirjeeseen esim. seuraavat:
 kasvupalvelut, Tuula ja Sanna-Kaisa
 Alueidenkäyttö –työryhmän huomiot: Olli, Hanna, Liisa
Tekstit voi toimittaa Emmille & Virpille, lehden taitto Pirjo ja/tai Virpi. Mitä pikemmin, sen parempi.
3. Kuntien viestintävastaavat:
- on aiemmin sovittu, että viestinnän tehostamiseksi kuntien nk. viestintävastaavat kutsutaan kevään

www.ks2019.fi

aikana koolle. Kaikissa kunnissa ei varsinaista viestintävastaavaa ole, joten Virpi lähettää kyselyn kuntiin, ketkä haluavat nimetä ko. ryhmään. Samalla Tuulia saa liiton uutena viestintäpäällikkönä hyvät
kontaktit kuntiin ja voi keskustella liiton viestintätyöstä kuntien kanssa. Ajankohtaan palataan vielä.
4. Kokoustiedote
- sovittiin, että viestintätyöryhmä toimii muille työryhmille esimerkkinä ja julkaisee oman kokoustiedotteen. Työryhmät eivät nimittäin ole kovin innokkaasti tuoneet esille mitään tiedotettavaa valmistelustaan. Nostojen ja tiedotteiden ei tarvitse olla laajoja eikä kokonaisuuksia kattavia, vaan voivat
olla mitä tahansa mielenkiintoisia, ja pieniäkin nostoja valmistelusta.
- Virpi tekee kokoustiedotteen pohjan ja julkaisee sen kommenttikierroksen jälkeen mahdollisimman
pian.
5. Asiakasraadit:
- asiakasraateja on valmisteilla useammassakin työryhmässä, mm. maaseutupalveluiden osalta. Myös
REAL-alustaa hyödynnetään henkilöstökyselyssä lähiaikoina. Sote-uudistuksen puolella on myös asiakasraateja tulossa. Kasvupalvelut –ryhmässä valmistellaan 2 videota, joissa haastetaan mm. aloittelevat ja kehittyvät yritykset mukaan uudistuksen suunnitteluun.
- lisäksi liitto rahoittaa Nuorten Keski-Suomi ry:n hanketta, jossa suunnitellaan ja valmistellaan nuorten osallisuutta maakuntauudistukseen, lisätietoa tästä kevään aikana.
6. Muut tilaisuudet:
- median taustatilaisuuksia mahdollisesti keväämmällä, ja erityisesti lakien eduskuntakäsittelyjen jälkeen. Media kutsutaan aina tietosutilaisuuteen poliittisen ohjausryhmän kokousten jälkeen.
- muutosjohtajat 16.3. Äänekoskella, lisätietoa myöhemmin.
7. Seuraava palaveri: ke 15.3. klo 13-16.

Muistiin merkitsi,
Virpi Heikkinen

