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TERVEYDEN EDISTÄMISEN NEUVOTTELUKUNTA
Aika

Tiistai 25.10.2016 klo 9.00 – 11.00

Paikka

Finn Medi 5, 2.krs, kokoushuone 101, Biokatu 12 Tampere

Läsnä

Kunnallisneuvos Antero Saksala, puheenjohtaja
Toimittaja Kati Kalliosaari, Alma Aluemedia
Professori Leena Koivusilta, Tampereen yliopisto
PSHP:n hallituksen jäsen Tuukka Liuha
Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto
PSHP:n hallituksen jäsen Tuula Petäkoski-Hult
Ylihoitaja Marita Saari, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, Akaa
Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, esittelijä
Koordinointipäällikkö Riitta Salunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sihteeri
Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Arttu Haapalainen, kutsuttuna

Poissa

Toiminnanjohtaja Ulla Harala, Pirkanmaan Sydänpiiri
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä
Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti
Vs. tilaajapäällikkö Mika Vuori, Tampere
Käsiteltävät asiat

Päätökset/jatkosuunnitelma

Vastuuhenkilö

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi erityisesti kokouksen vieraan, taiteen ja hyvinvoinnin
läänintaiteilija Arttu Haapalaisen.
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2

Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Pj AS

3

Asialistan hyväksyminen

Käsitellään kohta 6 ennen kohtien 4 ja 5 käsittelyä. Hyväksyttiin asialista yllä olevalla muutoksella.

Pj AS

6

Pirkanmaan alueellinen kulttuuri- Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Arttu Haapalainen esitte- Arttu
hyvinvointisuunnitelma
li Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman
Haapanykytilannetta (liite 2). Kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan
lainen
edistää terveyttä ja hyvinvointia. Taide on myös jokaisen perusoikeus, joka tarkoittaa sekä mahdollisuutta tehdä taidetta
että osallistua kulttuuritoimintaan. Taidetta hyödynnetään
esim. vanhusten hyvinvoinnin lisäämisessä, lasten ja nuorten
parissa sekä sairaaloissa. Taide voi olla runoja, tanssia, näytelmiä, kuvataidetta tai muuta esteettisesti tai toiminnallisesti
kiinnostavaa tekemistä.
Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta pyritään luomaan käytännönläheinen työkalupakki / opas kuntiin ja eri
toimijatahoille. Suunnitelmassa myös määritellään kulttuurihyvinvoinnin käsite. Keskeistä on se, että taide lisää arjen hyvinvointia. Suunnitelma on jo herättänyt kiinnostusta muuallakin
Suomessa.
Suunnitelmaa valmistellaan KULTU-pientyöryhmässä ja lisäksi
on perustettu suurempi asiantuntijaryhmä. Kiinnostus työtä
kohtaan on ollut suurta. Ison työryhmän ensimmäiseen
kokoukseen osallistui 90% kutsutuista ja loputkin olivat kiinnostuneita, vaikka työpajan ajankohta ei sopinut. Keväällä
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Päätökset/jatkosuunnitelma
2016 kartoitettiin kuntien tilannetta hyvinvointikoordinaattoreille
suunnatulla kyselyllä. Iso asiantuntijaryhmä on nyt kokoontunut kerran. Tulossa on lisäksi avoimia tapahtumia, joissa voi
antaa kommentteja valmisteilla olevasta alueellisesta kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta. Artun tavoitteena on jalkautua
syksyn aikana 5 - 10 kunnan hyvinvointiryhmien kokouksiin.
Suunnitelmaa työstetään myös perustettavissa alatyöryhmissä. Sisällön deadline on 31.3.2017. Sen jälkeen suunnitelma
käy lausuntokierroksella kunnissa ja muissa sidosryhmissä.
Tavoite on, että sairaanhoitopiirin nykyinen hallitus hyväksyy
sen kesäkuun alussa. Syksyllä 2017 käynnistyy suunnitelman
toimeenpano. Tarkoitus on edetä yhdessä, ihmisiä osallistaen.
Tähän mennessä on tehty Pirkanmaan tilannekatsausta ja
määritelty vahvuudet, haasteet, mahdollisuudet, uhat ja keinot
(liite 2, diat 16-20). Pirkanmaalla on jo tehty paljon kulttuurihyvinvoinnin eteen. Haasteena on erityisesti alueellinen epätasaarvoisuus, rahoituksen saaminen sekä toiminnan projektiluonteisuus. Toiminnan vakiinnuttamiseen on kuitenkin hyvät mahdollisuudet, kun se integroidaan rakenteisiin ja saadaan
avainhenkilöt sitoutettua mukaan.
Suunnitelmaan nostetaan ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä
pitäisi olla kulttuurinen perusoikeus taiteeseen ja kulttuuriin
vähintään prosentti ajasta, mikä tarkoittaa 100 minuuttia viikossa. Aika voi koostua sekä taiteen kokemisesta että itse
tekemisestä.
Keskustelu:
Toive on, että ulkoasulta suunnitelma ei olisi vain kuivaa tekstiä, vaan jotain muuta.
Deadline tarkoittaa, että luonnos on silloin lausunnolle lähetettävässä muodossa. Neuvottelukunta käsittelee suunnitelmaa
ennen lausuntokierrokselle lähettämistä. Kuntavaalit ovat huhtikuussa ja oletettavasti PSHPn uusi hallitus aloittaa toimintansa kesän jälkeen. Tarkoitus, on että sairaanhoitopiirin nykyinen hallitus hyväksyy suunnitelman kesäkuussa 2017.
Mielenkiintoista on, mikä lasketaan kulttuuriin ja taiteeseen
käytettävään prosenttiin, onko esim. kirjan lukeminen mukana? Arttu kertoi, että asiaa ei ole tarkemmin vielä määritelty,
mutta kulttuuri ja taide on tarkoitus ymmärtää laaja-alaisesti.
Prosenttiajatus on hyvä, koska se koskee kaikkia ihmisiä. Ihmisten on tärkeää saada elää laadukasta elämää myös laitoksessa, se on osa ihmisoikeutta. Ihminen tarvitsee henkistä
ravintoa samalla tavalla kuin fyysistä hyvinvointia.
Ammattilaisten lisäksi kulttuuria ja taidetta tehdään paljon harrastajien toimesta. Suunnitelmaan tulee lisätä vapaaehtoistoimijoiden osuus. Myös rahoituksesta osan voi hankkia kulttuurin tuottajat itse, kaikkea ei tarvitse saada kunnalta tai muulta
yhteiskunnan taholta. Suunnitelman tulisi rakentua ihmisten
oman osallistumisen pohjalle. Myös vapaaehtoistoimijat tarvit-
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Päätökset/jatkosuunnitelma

Vastuuhenkilö

sevat tukea työhönsä, usein yhdistystoiminta on muutamien
aktiivitoimijoiden varassa. Voisi myös miettiä onko terveyden
edistämisen alueellisen koordinaation kautta tarpeen järjestää
näille aktiiveille tukea.
Pirkanmaalla on tehty muutama vuosi sitten kulttuurisuunnitelma. Sitä on käytetty tässä taustamateriaalina, vaikka siinä ei
hyvinvointinäkökulma olekaan kovin vahvasti esillä. Pirkanmaalla on vahvaa kulttuuriharrastamista jo vanhastaan.
Vuoden vaihteen tienoilla on tarkoitus järjestää seminaarit,
joihin voivat osallistua eri sidosryhmien edustajat. Myös toimeenpanovaiheessa syksyllä järjestetään laajempi kiertue.
Arttu Haapalaisen työ kestää tällä tietoa vuoden 2017 loppuun. Suunnitelma on vain alusta, joka mahdollistaa jatkuvaa
ideointia ja toiminnan kehittämistä. Siinä mielessä se ei tule
valmiiksi koskaan.
Yhteenveto:
Suunnitelman rakentaminen etenee hyvin. Jatkokehittämisessä huomioidaan ammattilaisten tuottaman kulttuurin lisäksi
vapaaehtoisvoimin tehtävä työ. Terveyden edistämisen neuvottelukunta käsittelee alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa seuraavan kerran kokouksessaan 31.3.2017.
4

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 - 2020
 Yhteenveto lausunnoista

Maarit esitteli yhteenvedon alueellisen hyvinvointikertomuksen Yl MVT
lausunnoista (liite 1). Kommentit on koottu aihealueittain liitteen dioihin 6-11. Punaisella ovat ne kohdat, joista erityisesti
toivottiin neuvottelukunnalta kommentteja. Kokouksessa oli
käytössä paperiversio, jossa em. diojen sisältö oli laajemmin
esillä. Se täydennetään Nokian ja Tampereen lausuntojen
saavuttua muistion liitteeksi 3.
Tampereen ja Nokian lausunnot tulevat myöhemmin. Hämeenkyröstä ja Mänttä-Vilppulasta oli käytettävissä lausuntojen esittelytekstit, jotka vahvistetaan myöhemmin hallitusten
käsittelyn jälkeen.
Potilasjärjestöjen lausuntojen sisällöt pääsääntöisesti sisältyvät diojen 6 – 10 aiheisiin, joten niitä ei käsitelty erikseen.
Alueellisen hyvinvointikertomuksen rakenteeseen ei voida
tehdä muutoksia, koska hyvinvointikertomus on tehty sähköinen hyvinvointikertomus -työkalulla. Samalla se on yhteismitallinen kuntien hyvinvointikertomusten kanssa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen ytimenä oleva suunnittelutaulukko sai
paljon kehuja. Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja kuntien
hyvinvointikertomusten välinen suhde herätti kommentteja.
Tästä on keskusteltu myös valtakunnallisesti. Alueellinen hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja, jonka toimeenpano
tapahtuu yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Kunnat voivat
hyödyntää sitä omassa hyvinvointityössään. Tarkoitus ei ole,
että kunnat toteuttavat kaikki alueellisessa hyvinvointikerto-
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muksessa esitetyt asiat.
Keskustelu:
Ikäihmisten elämänhallinnan käsitettä toivottiin jäsennettävän
lisää. Lisätään alussa olevaan lyhenneluetteloon keskeisten
käsitteiden määrittely. Alueellisen hyvinvointikertomuksen
suhdetta muihin kunnissa tehtäviin suunnitelmiin selvennetään
VALMU-työryhmän ehdottaman sateenvarjo-kuvan avulla.
Hyvinvointikertomus toimii sateenvarjona, jonka alla muut
suunnitelmat ovat. Niissä voidaan hyödyntää samoja indikaattoreita.
Lisäys kokouksen jälkeen : sateenvarjon sijasta Pirkanmaan
alueellisen terveyden edistämisen kokonaisuuteen liittyvien
asiakirjojen yhteyttä on kuvattu puilla, ks. dia 7. Kuva on lyhyellä saatetekstillä lisätty Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen lukuun 4.
Kokemusasiantuntijoiden käyttöä pidettiin tärkeänä. Tulevaan
maakunnan alueelliseen hyvinvointikertomukseen lisätään
kokemus- ja asiantuntijatietoa. Nyt kokemustietoa saadaan
kunnista, mutta miten jatkossa saadaan alueellisesti kattavaa
tietoa? Toisaalta kuntalaiset ovat myös pirkanmaalaisia. Tiedon keräämiseen tulee tulevassa maakunnassa kiinnittää erityisesti huomiota.
Indikaattoreita edelliseen alueelliseen hyvinvointikertomukseen verrattuna kolminkertainen määrä. Kommenteissa menivät osittain ristiin painopisteiden valinnan perustana käytettävät indikaattorit ja toimeenpanon toteutumisen arvioinnissa
käytettävät indikaattorit. Koska kyseessä on strateginen asiakirja, ei siitä voi tehdä kaiken kattavaa. Toiveita on loputon
määrä ja rajauksia on tehtävä. Ei lisätä asiakirjaan lausunnoissa ehdotettuja yksityiskohtiin meneviä indikaattoriehdotuksia.
Kuntalaisten oma toiminta ja kolmannen sektorin työ koettiin
tärkeäksi ja sen toivottiin näkyvän paremmin. Toisaalta kyseessä on strateginen alueellinen asiakirja. Niitä voidaan korostaa lisää suunnittelutaulukossa kuntien hyvinvointikertomuksissa.
Hoitoketjuja ja palveluverkkoja koskevat kommentit Maarit vie
PSHPn perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjupalaveriin
huomioitavaksi hoitoketjutyössä.
Tietopakettia ohjelmista, suunnitelmista ja lainsäädännöstä
toivottiin sairaanhoitopiirin nettisivuille, josta niitä olisi helppo
hyödyntää. Maarit esittää toiveen sairaanhoitopiirin johtoryhmälle, joka saa ottaa toiveeseen kantaa.
Toimeenpanon suunnittelutaulukko käsittää puolet asiakirjasta. Sitä pidettiin selkeänä ja se on saanut kiitosta myös lausuntojen ulkopuolelta. Tavoitteiden ja toimenpiteiden suuri
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määrä asettaa haasteen niiden viemiselle käytäntöön. Täsmennetään saatetekstiin ja tiivistelmään, ettei tarkoitus ole
toteuttaa kaikkia taulukossa esitettyjä asioita.
Lausunnoissa todettiin, ettei elinkeinopolitiikan, työllisyyden,
turvallisuuden, rakentamisen ja ympäristöasioiden merkitys
hyvinvoinnin tekijöinä tule alueellisessa hyvinvointikertomuksessa esille. Nostetaan niitä jatkossa enemmän esille, tavoite
on saada toimijoita myös itse huomaamaan oma rooli hyvinvoinnin tuottamisessa. Näiltä sektoreilta ei kerry yhteismitallista indikaattoritietoa, joten senkään vuoksi ne eivät nyt näy yhtä
hyvin kuin sote-sektori. Kunnan elinvoima ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Alueilla, joissa on paljon ongelmia, myös
elinkeinojen ja kiinteistöjen kehittäminen pysähtyy. Hyvinvointi
vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja toisaalta yhteiskunnan kehittyminen vaikuttaa alueen asukkaiden hyvinvointiin.
Asiakirjan hyödynnettävyyttä kunnan hyvinvointityössä pidettiin hyvänä. Tiedon keräämistä tulisi edelleen kehittää siten,
että mukaan saadaan myös kokemustietoa. Nykyisin hyödynnettävissä oleva tieto on osittain vanhaa. Toivottiin myös nelivuotiskautta tiiviimpää alueellista raportointia. Mietitään vuosittaisen raportointimallin luomisesta. Kunnissa on jo käytössä
vuosittainen raportointi. Alueellinen raportointi voisi perustua
esim. liikennevalomalliin, jolla seurattaisiin mitä kehitystä on
tapahtunut.
Yhteistyötä yhdyspinnoilla pidettiin tärkeänä erityisesti tulevaa
sotea rakennettaessa. Käsite yhdyspinta on rajapintaa positiivisempi, yhteistyötä korostava ja sitä on viime aikoina alettu
käyttää valtakunnallisestikin rajapinnan sijasta. Kunnat pitivät
tärkeänä sitä, että ne saavat tukea omaan hyvinvointityöhön.
Tulevaa sote- ja maakuntauudistusta tehtäessä asiakirjan
toimintaa ohjaava vaikutus lisääntyy. Lausunnoissa pidettiin
tärkeänä, että tuleva yhteistyö maakunnan ja kuntien välillä on
vahvaa. Tähän on hyvät lähtökohdat, koska yhteistyörakenteet
ovat Pirkanmaalla jo olemassa. Tulevassa yhteistyössä toivottiin keskittymistä muutamaan keskeiseen teemaan, joihin yhdessä sitoudutaan. Sitoutumisen kannalta pidettiin hyvänä,
että asiakirjan valmisteluun on osallistunut suuri joukko toimijoita. Hyvinvointikertomuksen viestiä voisi entisestään kiteyttää. Nyt on valittu neljä painopistettä, joihin keskitytään. Tätä
mallia myös VALMU-työryhmä piti hyvänä. Koska tulevaa sote-mallia ei vielä tiedetä, eikä maakunnan tarkkoja tehtäviä,
edetään tässä vaiheessa asiakirjaan kirjatun mukaisesti.
Korostetaan saatetekstissä, että kyseessä on alueellinen strateginen asiakirja, joka uudistetaan maakunnan toiminnan
käynnistyttyä. Korostetaan, että asiakirja sisältää esimerkkejä
toteutumisen arviointimenettelystä. Neuvottelukunta hyväksyi
Maaritin esittelemät uudet tekstiluonnokset.
Tiivistelmään lisätään painopisteiden tavoitteet. Muutetaan
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Vastuuhenkilö

sanamuoto saatetekstiä vastaavaksi eli päivittämisen sijasta
puhutaan asiakirjan uudistamisesta maakunnan toiminnan
käynnistämisen jälkeen.
Yhteenveto:
Kiitokset hyvin tehdystä työstä. Kommentit olivat varsin positiivisia, esitetyt lisätoiveet ovat ymmärrettäviä. Enää ei tehdä
uusia avauksia, vaan pitäydytään aiemmin sovituissa linjauksissa tulevaan sote-uudistukseen asti. Tehdään asiakirjaan
vain yllä sovitut stilisoinnit, ei isompia muutoksia.
Hyväksyttiin muokattu saateteksti ja tiivistelmä.
5

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020
 Päivitys ja hyväksymismenettelyt
 Jatkotoimenpiteet ja toimeenpanon käynnistäminen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus menee sairaanhoitopiirin johtoryhmän käsiteltäväksi 7.11.2016. Sen jälkeen
hallitus käsittelee sitä 21.11.2016. Sairaanhoitopiirin valtuuston kokoukseen se menee hyväksyttäväksi 12.12.2016. Sovittiin, että neuvottelukunnalle lähetetään johtoryhmän kokouksen jälkeen hallitukselle lähetettävä versio asiakirjasta.
Alueellisesta hyvinvointikertomuksesta tehdään sen hyväksymisen jälkeen esittely- ja tiivistelmäversio. VALMUn ehdotus
on, että se olisi joko 2 tai 4 sivua sisältävä A 4 -lehdykkä. Lisäksi tehdään noin 10-15 diaa sisältävä diasarja. Diasarjan
sisältöön vaikuttaa se kenelle se suunnataan. Hyvinvointikoordinaattorit tarvitsevat sitä mm. uudelle valtuustolle asiaa esitellessään. Lisäksi sitä voidaan käyttää esim. maakuntavalmistelun pohjatietona. Kohde on siis ensisijaisesti päättäjät. Esittelyversioiden sisältönä voisi olla kuvaus sateenvarjosta sekä
asiakirjan keskeiset sisällöt tiiviistetysti (tavoitteet, rakenne,
indikaattorit jne.). Diasettiin toivotaan enemmän kuvia kuin
tekstiä. Tarkoitus on konkretisoida mitä asiakirjalla tarkoitetaan. Hyvinvointikoordinaattorit voivat lisätä diasettiin oman
kunnan tiedot. Tavoitteena on, että esittelyversio olisi valmis
tammikuun alkupuolella. Lähetetään se neuvottelukunnalle
sähköpostitse kommentoitavaksi ennen lopullista valmistumista.
Liikennevalotyyppistä seurantaa pidettiin hyvänä. Sitä voisi
hyödyntää nykytilanteen osalta jo esittelysetissä vertaamalla
nykytilannetta esim. vuoteen 2012 joidenkin indikaattoreiden
osalta.
Aiemmin oli puhetta alkuvuodesta järjestettävästä suuremmasta toimeenpanoseminaarista. Hyvinvointikoordinaattoreilta
on kuitenkin tullut toive kuntakierroksesta. Kuntakierrokselle
osallistuisi kunnan johtoryhmä ja hyvinvointiryhmä. Kyseessä
olisi tunnin mittainen keskustelutilaisuus, jossa käytäisiin läpi
alueellisen hyvinvointikertomuksen asioita. Tilaisuudessa käsiteltäisiin myös alueellisen - ja kunnan oman hyvinvointikertomuksen toimeenpanon yhdyspintoja sekä hyvinvointijohtamisen haasteita.
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Kuntakierros sai vahvan kannatuksen. Yhteiseen seminaariin
osallistutaan huonosti, sen sijaan hyvinvointiryhmät saavat
vahvan tuen omalle työlle, kun asiaa käsitellään paikallisesti.
Toiveena on, että esittely olisi lyhyt (15 min) ja aikaa käytettäisiin runsaasti keskusteluun. Samalla saataisiin myös palautetta kunnista. Yhteistoiminta-alueen kunnat voisivat halutessaan
olla samassa tilaisuudessa. Toisaalta jos käydään kaikissa
kunnissa erikseen, se antaa viestin siitä, että hyvinvointityössä
painopiste on soten ulkopuolella. Tarkoitus on järjestää kuntakierros tammikuun alun ja huhtikuun alun välillä.
Terveyspuu on yksi alueellisen hyvinvointikertomuksen toimeenpanon väline. Kun asiakirja on hyväksytty, mietitään
mitkä ovat jatkossa oksien ja lehtien nimet. VALMU tekee
tammikuussa ehdotuksen Terveyspuuhun valittavista indikaattoreista. Pyydetään loppuvuodesta Terveyspuun kävijälaskurin
tiedot.
Terveyspuu osoittaa kuntien välillä merkittäviä eroja, esim.
perusterveydenhuollon lääkärikäyntien välillä näyttäisi olevan
Pirkkalassa ja Lempäälässä suuri ero. Kuntien erilaisuus ei
selitä eroa, kyseessä voi olla tilastovirhe (yhteistoimintaalueen kunnat raportoitu yhdessä). Terveyspuuhun valittavien
indikaattoritietojen tulisi olla yhteismitallisia, jotta puuta voidaan hyödyntää vertailuun. Terveyspuuta voisi myös hyödyntää hyvinvointikertomuksen esittelyssä kuntakierroksella.
Yhteenveto:
Tehdään alueellisen hyvinvointikertomuksen hyväksymisen
jälkeen tiivistetty muutaman A4:n kokoinen esittely- ja tiivistelmäteksti sekä diasarja. Ensi keväänä toteutetaan kuntakierros,
johon kutsutaan paikalle kuntien johtoryhmät ja hyvinvointiryhmät. Alueellisen hyvinvointikertomuksen juurruttamisessa
hyödynnetään myös Terveyspuuta.
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Muut mahdolliset asiat
Järjestyksessä toinen Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen viikko on 7.-13.11.2016. Samalla viikolla on myös
 Kevään 2017 kokoukset
 Pirkanmaan TED-viikko 2016 valtakunnalliset porraspäivät. Yhteisenä materiaalina on porrastarroja tilattu kaikkiin kuntiin. Taysin (liite 1/ diat 19 – 20)
vanhassa pääaulassa on puutarhainstallaatio, jossa on kolmena päivänä mukana tanssijoita. Lisäksi aulassa on yhteistyökumppaneiden edustajien esittelypöytiä. Kuntiin on tulossa
omaa ohjelmaa. Niistä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Sairaanhoitopiirissä on tekeillä tiedotepohja, jota myös kunnat voivat
hyödyntää lisäämällä omat tiedot. Toivottiin, että tiedote lähetetään myös sairaanhoitopiirin hallitukselle. Tietoa viikosta
levitetään paikallismedian kautta, myös Aamulehden tapahtumakalenteriin voi laittaa tiedon. Taiteen edistämiskeskus lähettää oman tiedotteen puutarhainstallaatiosta. Lisäksi installaation tekijöitä on mahdollista haastatella viikon avauksen yhteydessä maanantaina klo 10.00. Toiveena on jakaa tietoa viikosta mahdollisimman kattavasti eri kanavia pitkin.
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Vastuuhenkilö

Muistio

3.11.2016

Käsiteltävät asiat
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Päätökset/jatkosuunnitelma

Vastuuhenkilö

Kevään 2017 kokousajoiksi sovittiin kolme perjantaita:
20.1.2017 klo 9-11
31.3.2017 klo 9-11
9.6.2017 klo 9-11
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta ja päätti kokouksen
klo 10.47.

LIITTEET

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

JAKELU

Terveyden edistämisen neuvottelukunnan jäsenet
Arttu Haapalainen
Marita Saari
Anita Niemelä, Teija Kvist-Sulin

Pj AS

Diat MVT 25.10.2016uusi (lisätty 4.11.2016 dia 7)
Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma, diat Arttu Haapalainen
Yhteenveto annetuista lausunnoista aiheittain (päivitetty 4.11.2016)
TED-viikon yhteinen tiedotepohja kunnille ja PSHPn tiedote
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