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Pirkanmaa 2021 -viestintäryhmän kokous
Aika

pe 26.10.2018 klo 13.30-15.00

Paikka

Pirkanmaan liitto, Maakuntauudistus, 4. krs, kokoushuone Veturi

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Kirsti Kivilinna avasi kokouksen ja totesi osallistujat (erillinen osallistujalista).

2 Pirkanmaa 2021 väliaikaiset
verkkosivut

Johanna Kurela esitteli verkkosivujen sisällön. Sivut julkaistaan 1.11.2018.
Kohteena ovat asukkaat ja siirtyvä henkilöstö.
Uusi verkkosivu: www.pirkanmaa2021.fi
Nykyinen sivusto säilyy materiaalipankkina;
www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/
Uusien pirkanmaa2021-sivujen kautta lähetetyt kysymykset tulevat yhteiseen
sähköpostiin info@pirkanmaa.fi, viestintä etsii oikean vastaajan ja laatii
vastauksen.
Uusista sivuista informoidaan alkuun pienellä volyymilla, lähettämällä linkki ja
pieni info kuntien viestintään.

3 Pirkanmaan tulevan
maakunnan verkkosivut,
etenemisvaihtoehdot

Tiina Tanni esitteli Pirkanmaan tulevan maakunnan verkkosivujen valmistelun
etenemisvaihtoehdot.
Työryhmältä pyydetään kannanotto vaihtoehtoihin 30.11. viestintäpalaverissa.
Materiaali löytyy työryhmän työtilasta.

4 Henkilöstöviestintä

Minna Koivunen;
- Pirkanmaan maakuntakonserni -organisaatiokaavio päivittyy.
- Helmikuun ja huhtikuun johtamisvalmennukset (maakuntaan siirtyvien
organisaatioiden keskijohto ja ylin johto) toteutuvat joka tapauksessa.
- Valmistelusuunnitelmat päivittyvät.
- Henkilöstöltä nousevat kysymykset pyydetään lähettämään uuden sivuston
Usein kysyttyjen kysymysten (UKK) kautta valmistelulle vastattavaksi.
Kirsti Kivilinna;
- 15.1.2019 kuntien viestintäverkosto kutsutaan koolle.
- Suunnitteilla: Helmi-maaliskuussa 2019 järjestetään muutosjohtajien
seutukierros henkilöstölle ja johdolle.
- Suunnitteilla: Huhti-toukokuussa 2019 järjestetään viestinnän kuntakierros
asukkaille.

5 Viestinnän suunnittelu uuteen Kirsti Kivilinna esitteli tilannekatsauksen. Ajankohtaisena asiana on muun
maakuntaorganisaatioon,
muassa viestintätoiminnon suunnittelu uuteen maakuntaorganisaatioon.
tilannekatsaus
Strategisiin konsernipalveluihin on suunnitteilla yksikkö / tiimi, joka vastaa
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markkinoinnista, viestinnästä ja osallisuudesta. Asiaan palataan tulevissa
viestintäryhmän kokouksissa.
6 Pohjakeskustelut
- Brändityö
-

Viestintäryhmän
kokoonpano ensi vuonna

Pirkanmaan brändiin ei kiinnitetä keinotekoista identiteettiä vaan brändi lähtee
palveluista käsin.
Viestintä ja osallistuminen -ryhmät yhdistetään (muutosjohdon linjaus).
Ehdotuksena on kolme ryhmävaihtoehtoa;
- Ydinryhmä, johon kutsutaan asiantuntijoita.
- Brändityön ryhmä.
- Verkkopalvelujen laajennettu ydinryhmä.
Aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa.

7 Tiedoksi

Kirsti Kivilinna ja Johanna Kurela kuuluvat maakuntien vastuuviestijöiden
verkostoon ja tuovat sieltä tietoa työryhmälle.

8 Muut asiat

Ei muita asioita.

9 Seuraava kokous

Perjantaina 30.11.2018 klo 13.30 – 15.00, kokoushuone Veturi

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

