Viestintätyöryhmän kokous 24.5.2017, muistio
klo 14-16.40
paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Helmi (2.kerros)
Jäsenet:
Virpi Heikkinen & Tuulia Nieminen & Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto
Emmi Hyvönen & Mikael Ratschinskij & Tuija Ijäs & Elina Gråsten, Jyväskylän kaupunki
Pirjo Ahapainen & Santtu Lytsy, Keski-Suomen ELY-keskus
Tuija Melville & Tuija Sivonen & Helmi Jukkala & Hanne Joenaho, KSSHP & Seututk
Mari Oikari, Keski-Suomen TE-toimisto
Annette Rinne, AVI (poissa)
Kuntaedustajat: Laura Walden (Jämsä) & Esko Pulliainen (Äänekoski, poissa)
Muut kutsutut: ICT-ryhmästä Kari Luostarinen (paikalla) & Arto Jalkanen (poissa) & Minna Saari
(poissa), Tapani Mattila (poissa).

Asialista:
1. Tulevan organisaation verkkosivut (Mike, Kari, Emmi)
- Emmi pohjusti asiaa kertomalla ministeriön terveiset, jotka eivät sinänsä yhtään vastanneet odotuksia, eli periaatteessa kaikki on maakuntien omissa käsissä. Liitteenä ministeriöstä tullut aineisto/muistio sekä ministeriön suositus: tiedote.
- Mike kertoi Jyväskylän kaupungin tekemästä selvityksestä sisällönhallintajärjestelmän ja verkkopalveluympäristön toteuttamisesta, alustaksi valikoitu Drupal 7 (https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla/?id=120141). Saatiin hyviä vinkkejä tulevan verkkosivu-työn valmisteluun ja kaupungin kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää myös laajemmin.
- huolenaiheita on mm. aikataulun kanssa ja vajavaisista resursseista, mutta hommat on vain tehtävä.
Jokaisen mietittävä, kuinka paljon jakaa omaa työpanostaan ns. vanhan ja uuden organisaation töiden välillä. Varaudutaan henkisesti syksyn mittavaan työhön. ICT-ryhmäläiset Kari & Mike vievät ryhmään terveiset, että teknisten seikkojen lisäksi huomioitava myös viestinnällinen puoli verkkosivuilla,
eli verkkosivutyö tehtävä tiiviissä yhteistyössä.
- Kuntaliitto & VM järjestävät 15.6. tilaisuuden verkkosivuista, (ainakin) Tuulia osallistuu.
2. Väliaikaishallintoon valmistautuminen (Pirjo)
- ministeriön tiedote&suositus
- Pirjo kertoi perälautamallista, seuraava neuvottelu 2.6., tiedote tulossa neuvottelun perään.
- maakuntahallitus asettanee toimielimen 16.6., jos neuvottelut sujuvat odotetusti.
- väliaikaisen toimielimen kokous sovittu ma 19.6. klo 12.
- Toimielin aloittelee työtään jo elokuun alusta, vaikka varsinainen laki tulee voimaan vasta syksyllä
(kenties 1.10.).
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- toimielimellä hyvin laajat tehtävät, joihin kaikkiin liittyy myös viestintä:

- maakuntavaaleihin liittyy kiinteästi myös tulevan strategian ja palvelulupausten viestintäaineisto
- esiteltiin myös tulevan projektitoimiston mahdollista kokoonpanoa
- tehtävä myös viestintäsuunnitelma & mietittävä viestinnän palvelulupaukset: sovittiin, että Virpi
kutsuu halukkaat koolle to 29.6. miettimään näitä.
- ks2019 -nettisivujen muokkaus väliaikaishallintoa vastaavaksi: Virpi, Emmi ja Tuulia ottavat kopin
tästä.

3. Muutosvisio & uuden maakunnan brändityö (Tuulia Nieminen)
Tuulia kertoi, että muutama työpaja muutosvisiosta on pidetty johtoryhmän ja työryhmien vetäjien
kanssa, ja esitteli alustavaa luonnosta muutosvisiosta (muistion liitteenä). Herätti paljon keskustelua
(tarkoitus, fokus ja käyttö?) eikä päästy yksimieliseen lopputulokseen jatkosta eikä muotoilusta ,
jonka vuoksi Tuulialle lisäkommentit ja palautteet viikon 22 aikana. Jatketaan tätä pohdintaa myös
ke 21.6. kuntien viestintäyhteyshenkilöiden kanssa.
Laajempi käsittely ja osallistaminen syksyn aikana myös mm. väliaikaisen toimielimen kanssa.
4. Henkilöstöviestintä
- toukokuun henkilöstön uutiskirje julkaistiin ke 24.5., jatkossa varmistettava, että kuntien kirjaamoista kirje toimitetaan kuntien henkilöstölle.
- kesäkuun kirje: aiheina mm. esivalmistelun loppuraportit, väliaikaishallinto sekä muutosvisio, julkaisu ennen juhannusta.
- sote-henkilöstön osallistaminen 9.6. mennessä (REAL-alusta): ihmeteltiin miksei alustan keskustelut/palautteet näy viestintäryhmäläisille, Virpi kysyy Olli-Pekalta. Vastaava kysely tulossa myös makutoimijoille myöhemmin.
- livestriimaukset, tarpeet, mahdollisuudet ja toimintatavat: JKLssä käytössä Bambuser (500€/v), ja
edustajainkokous testaa sitä myös ti 27.6. Jatkopohdintaan käyttö uudistuksen viestinnässä.
5. Kuntien viestintävastaavat - kokoukset
- kokous 19.4: kuntaedustajat viestintäryhmään & palaute mm. päättäjäviestinnästä (joryssä 10.5.)
- seuraava kokous ke 21.6. klo 13.30 alk.
6. Graafisen aineiston ja materiaalin tarpeita?
Missä vaiheessa ns. kättä pidempää?Jää jatkopohdintaan.

7. Tilaisuudet, tapahtumat:
- median taustatilaisuudet: ensimmäinen pidettiin sote-uudistuksesta 26.4,
seuraava järjestetään ke 14.6. klo 13, aiheina kasvu- ja työllisyyspalvelut sekä väliaikaishallinto
- esivalmistelun ”harjakaiset” to 15.6. klo 16 alkaen (paikka Survo-Kartano?)
- suuri sote-semma pe 16.6.
- nuorten osallistaminen uudistuksessa (NÄKS): Toukofest ensi viikolla ke 31.5. , mm. Pirjo P., kouluterveydenhoitaja ja KS Lape paikalla vastaamassa myös uudistukseen liittyvissä kysymyksissä.
- viimeinen poliittinen ohry ke 28.6. ; mahdollinen rakennekaavio julkaistaan tuolloin.
8. Nettisivut ja some
- seuranta & tilastot; ei ehditty käsittelemään.
9. Muut asiat:
- vierailu Ylelle?sopisi paremmin kalentereihin elokuussa, Tuulia selvittelee
- tiedoksi: järjestöagenttien edustus jatkossa myös mukaan viestintätyöryhmään

10. Seuraava kokous:
sovittiin kokous to 17.8. klo 13 alkaen, Virpi ilmoittaa tarkemmin.

Muistiin merkitsi,
Virpi

