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Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
verkkosivut:
www.pshp.fi
>Ammattilaisille->Terveyden edistäminen->Hankkeet: TerPS2-hankkeen
ja Pirkanmaan osahankkeen esittely
Tampereen radio: osahankkeen projektipäällikön haastattelu 10.3.2014.
Kangasalan kunnan Kulttuuri- ja hyvinvointitori –tapahtumaa (5/2014)
mainostettu Facebookissa. Kangasalan kunnan hyvinvointikertomusvideo
löytyy kunnan internetsivuilta ja YouTubesta.
Lempäälän
kunnan
kotisivuilla
oleva
sivusto.
http://www.lempaala.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveydenja-hyvinvoinnin-edistaminen/
Nokian kaupungilla säännöllisesti julkaistava hyvinvointiaiheinen blogi
”Ernomanen juttu” vuoden 2014 alusta lähtien.
Orivesi:
Internet,
julkaistu
kaupungin
verkkosivuilla
kutsut
hyvinvointifoorumeihin 1.11.2013 ja 10.2.2014
Pirkkalan kunnan internet –sivustolla – Tulossa päätöksentekoon –linkin
alla: Pirkkalan kunnan hyvinvoinitkertomus- raportti vuodelta 2013 ja
suunnitelma vuodelle 2014. Kevät 2014
Ylöjärven kotisivut uudistettiin, vapaa-aika -teeman alta löytyvät
liikuntapalvelut ja terveyden edistäminen omina sivuinaan
Akaa: Akaan Seutu 4.12.2013, Akaan Seutu huhtikuu 2014
Juupajoki:Oriveden
Sanomat:
juttu
alueellisen
terveysliikuntasuunnitelman
kuntakierrostilausuudesta
Juupajoella
7.3.2014
Kangasala:
Kangasalan
Sanomat
12/2012:
Ensimmäisen
hyvinvointikertomuksen esittelyä; Kangasalan Sanomat 10/2013:
Buffijuttua hyvinvointi-illasta; Sydän-Häme (lehti) 11/2013: Juttu
hyvinvointi-illasta;
Kangasalan
Sanomat
2/2014:
Juttu
kouluterveyskyselyn tuloksista; Sydän Häme 4/2014: Juttu nuorten
hyvinvoinnista ja kouluterveyskyselyn tuloksista; Kangasalan Sanomat
kevät 2014: kaksi erillistä ennakkojuttua Kulttuuri- ja Hyvinvointitorista;
Kangasalan Sanomat 5/2014: Juttu Kulttuuri- ja Hyvinvointitoritapahtumasta tilaisuuden jälkeen; Sydän-Häme 5/2014: ennakkobuffi
Kulttuuri- ja hyvinvointitoritapahtumasta ja kirjoitus toteutuneesta
tapahtumasta
Kihniö: Ylä-Satakunta -lehti 13.3.2014 ”Terveysliikunta osaksi jokaisen
elämää” (Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman tilaisuus
Kihniössä) ja 3.9.2014 kunnan hyvinvointikertomuksen käsittely
valtuustossa
Lempäälä: Lempäälän-Vesilahden Sanomat 28.3.2013 ja 25.6.2014.
Nokia: Nokian kaupunki ollut eri hyvinvointiteemoista, erityisesti
liikunnasta, esillä myös maakunnan eri medioissa. Nokian Uutiset:
kouluterveyskyselyn tulokset Nokialla 12/2013 (hyvinvointiryhmän
laatiman tiedotteen mukaan). OmaNokia: hyvinvointiaiheinen juttusarja
(kirjoittajina hyvinvointiryhmän jäsenet) 8/2013 –
Orivesi: Oriveden sanomat: Kutsu hyvinvointi-iltapäivään 20.11.2013;
Oriveden sanomat: Pahoinvoinnin kimppuun 26.11.2013; Oriveden
sanomat: Lasten ja nuorten hyvinvointi on ikäihmistenkin etu 26.11.2013;
Oriveden sanomat: Koulupsykologille kova tarve 11.3.2014
Pirkkala: Pirkkalainen 4/2014: Pirkkalan kunnan hyvinvointikertomus-
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raportti vuodelta 2013 ja suunnitelma vuodelle 2014; Pirkkalainen
2/2014: Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman julkistamisja keskustelutilaisuuden pohjalta artikkeli.
Punkalaidun ja Sastamala: Sastamalassa Elämänhallinta -hankkeen
yhteydessä
pidetyssä
lehdistötilaisuudessa
puhuttu
myös
hyvinvointityöstä, hyvinvointijohtamisesta ja hyvinvointikertomuksesta
(TerPS2 –hanke), joista lehdistö ei kirjoittanut. Tamkin kanssa tehty
yhteistyötä
koulujen
ravitsemusasioista
seudullisen
ravitsemussuunnitelman valmistelun yhteydessä ja tähän liityvästä
Punkalaitumen tapahtumasta kirjoitettu paikallislehdessä
Pälkäne:
Sydän-Häme-lehdessä
aihetta
on
sivuttu
joissakin
lehtihaastatteluissa, mm. 4/2014 (alueellinen terveysliikuntasuunnitelma
–kuntakierros) ja 8/2014 (kunnan hyvinvointikertomuksen käsittely
valtuustossa.
Ruovesi: Ruovesi-lehti: indikaattoreiden hyväksyminen valtuustossa syksy
2013; alueellisen terveysliikuntasuunnitelman kuntakierros Virroilla
2/2014.
Valkeakoski: Valkeakosken sanomat, 4.10.2013 ja 10.10.2013
Vesilahti: hyvinvointityöryhmän nimeäminen mainittu paikallislehdessä
Virrat:
kouluterveyskyselyn
tuloksista
yhteenveto
Suomenselän
sanomissa; hyvinvointikertomuksen Indikaattoreiden hyväksyminen
valtuustossa
Suomenselän
sanomissa;
alueellisen
terveysliikuntasuunnitelman kuntakierroksen Ruoveden ja Virtain
tilaisuudesta juttu paikallislehdessä 2/2014
Ylöjärvi: Ylöjärven uutiset 12.3.2014: Hyvinvointia edistämässä;
elokuussa 2014 paikallislehdessä alkaa juttusarja jota kirjoittavat
hyvinvointiryhmän jäsenet. Ensimmäisen jutun on tehnyt kirjaston
johtaja.
Kangasalan
kunnan
sisäinen
tiedotuslehti
Kangastus:
Juttu
hyvinvointikertomustyön vaiheista 2x vuodessa hankkeean aikana. Kevään
2014 numerossa tietoa myös kulttuuri- ja hyvinvointitoritapahtumasta.
Nokia: hyvinvointiaiheisia kirjoituksia säännöllisesti Hyvä asukas –
lehdessä 2013-2014. Nokare –henkilöstölehdessä tietoa hyvinvointityöstä
ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisestä säännöllisesti.
Orivesi: johtoryhmän muistiot vv. 2012 – 2014
Punkalaidun
ja
Sastamala:
kuntien
yhteisessä
elämänhallintatyöryhmässä,
johtoryhmässä
ja
Sastamalan
esimieskoulutuksessa puhuttu hankkeesta. Sastamalan ja Punkalaitumen
yhteisessä valtuustoseminaarissa puhuttu hankkeesta ja sen sisällöstä
Pälkäne: luottamushenkilöille on pidetty hankkeen alussa tietoiskut
kokousten osana. Kunnan henkilöstölle on asiasta tiedotettu
vaihtelevasti.
Ruovesi:
sähköpostiviestintä
ajankohtaisista
koulutuksista
ja
tapahtumista.
Valkeakoski: Viisari, Valkeakosken kaupungin henkilöstön tiedotuslehti,
12/2013
Virrat: sähköpostiviestintä ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista.
Ylöjärvi: kaupungin sisäinen tiedotuslehti julkaisi jutun TerPS2 hankkeen
alkaessa hyvinvointikoordinaattorista ja hänen toimenkuvastaan.
Pirkanmaan osahankkeen esite ja bannerikynä hankekuntien
hyvinvointiryhmille ja valtuutetuille, jaettu kunnissa kesällä ja syksyllä
2014. Lisäksi em. materiaalia jaettu mm. Väli-Suomen Kaste –
aluejohtoryhmälle,
TerPS2-hankkeen
päätösseminaarissa
Oulussa
3.9.2014, alueelliselle TED-työryhmälle, Pshp:n perusterveydenhuollon
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yksikön kehittämisen ohjausryhmälle (jossa edustus kaikista shp:n
terveyskeskuksista) ja alueelliselle ravitsemustyöryhmälle.
Pirkanmaan osahankkeen 2 roll-uppia esillä mm. osahankkeen
seminaarissa 5.6.2014, Pshp:n koulutustilaisuudessa 28.8.2014, hankkeen
päätösseminaarissa Oulussa 3.9.2014 ja Pirkanmaan kuntien kuntalaisille
järjestämissä tilaisuuksissa (Pirkkala 28.8.2014, Parkano 6.9.2014).
Jatkossa käytetään Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
liittyvissä tilaisuuksissa (mm. Pshp:n TED-päivä 25.11.204).
TerPS2 –hankkeen lehti ”Matkalla hyvinvointiin” tilattu osahankken
kuntien hyvinvointiryhmien jäsenille ja kunnanvaltuutetuille (yht. 900
kpl) ja jaetaan syksyllä 2014. Lehden nettiversiota mainostettu eri
tilaisuuksissa.
Kangasalan
kunnan
hyvinvointikertomus
luettavissa
kunnan
internetsivuilta; Sähköisen hyvinvointikertomuksen yhteenvedosta koottu
video-esitys esitetty kunnan hyvinvointi-illassa 10/2013, ja se on
nähtävänä kunnan nettisivuilla ja YouTubessa; Kulttuuri- ja
Hyvinvointitoritapahtuman (5/2014) esitteitä jaetta lukuisissa paikoissa;
Tapahtumaan osallistuneille kunnan työntekijöille painettu tapahtuman
logolla varustetut paidat
Lempäälän kunnan hyvinvointikertomus (sekä laaja että vuosittainen)
jaettu lukuisissa tilaisuuksissa eri kohderyhmille. Luettavissa kunnan
nettisivuilla.
Pirkanmaan
alueellinen
ravitsemussuunnitelma
ja
alueellinen terveysliikuntasuunnitelma: jaettu lukuisissa tilaisuuksissa eri
kohderyhmille. Sähköisen hyvinvointikertomuksen esite: jaettu mm.
luottamushenkilöille ja hyvinvointityöryhmälle. THL:n Tutkimuksesta
tiiviisti-kortteja
jaettu
mm.
luottamushenkilöille
ja
hyvinvointityöryhmälle.
Nokia: Onnistumissuunnitelma 2016 (=kaupunkistrategia):sta tehty
”jalkauttamisesite” kaupungin henkilöstölle sekä jaettavaksi eri
tilaisuuksissa.
Orivesi: suunnitelmaosio Oriveden kaupungin hyvinvointikertomuksesta
jaettu luottamushenkilöille ja vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille.
Koko hyvinvointikertomus jaettu sähköisenä luottamushenkilöille ja
vanhusja
vammaisneuvoston
jäsenille.
Sähköisen
hyvinvointikertomuksen esite. Jaetaan syksyllä 2014 pidettävissä
tilaisuuksissa eri kohderyhmille. Hyvinvointijohtamisen ABC. Jaettu
johtoryhmälle ja hyvinvointityöryhmälle sähköpostiste. Materiaali
pidetään kuntalaisille nähtävillä syksyn hyvinvointifoorumissa ja
linkitetään Oriveden kaupungin hyvinvoinnin edistämisen verkkosivuille
heinä-elokuussa 2014.
Pirkkala: Tiivistelmä Pirkkalan kunnan hyvinvoinitkertomus- raportti
vuodelta 2013 ja suunnitelma vuodelle 2014: jaettu etukäteen kaikille
valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille ennen hyvinvoitikertomuksen
esittelyä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen esite: jaettu lukuisissa
tilaisuuksissa eri kohderyhmille. Johtaminen tukee hyvinvoivaa ja
tervettä kuntaa – opas: jaettu hyvinvointiryhmän jäsenille. Tieto
päätöksententeon tukena – opas: jaettu eri kohderyhmille.
Ruovesi: Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää materiaalia jaettu
hyvinvointiryhmälle
Vesilahti: Sähköisen hyvinvointikertomuksen –esite, jaettu eri
kohderyhmille.
Virrat: Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää materiaalia jaettu
hyvinvointiryhmälle
Ylöjärvi: vuosittainen hyvinvointikertomus on julkaistu vuodesta 2005
alkaen. ”Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä Ylöjärvi” on
hyväksytty ja julkaistu 30.10.2012. Ylöjärven mielenterveystyön
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hoitoketju on hyväksytty ja julkaistu 24.10.2013. Terveyliikuntaohjelma
on hyväksytty ja julkaistu.
Messut, seminaarit
tai muut
tapahtumat, jotka
kunta tai osahanke
on järjestänyt tai
joiden
järjestämisessä
osahanke on ollut
mukana















Hyvinvointi-ilta, Kangasala 10/2013; Kulttuuri- ja hyvinvointitori,
Kangasala 5/2014
Hyvinvointi-ilta, Orivesi 11/2013; , Hyvinvointi-iltapäivä, Orivesi 3/2014.
Kouluterveyskyselyn julkistamistilaisuus, Orivesi 3/2014
Punkalaidun ja Sastamala: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden seudullinen
seminaari, jossa esitelty hyvinvointikertomustyötä
Ruovesi: Kouluterveyskyselyn yhteenvetoa Ruovesi-lehti kevät 2014. AVIaluellinen kuntakierros (Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Juupajoki, Kihniö,
Parkano,Virrat) Virroilla: ”päihde- ja mielenterveysindikaattoreiden
tulkinta, ehkäisevä työ tervyttä ja hyvinvointia edistävänä toimintana”.
Vesilahti: hyvinvointikertomuksen esittely valtuustolle 10-11/ 2014
Virrat: AVI-aluellinen kuntakierros (Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Juupajoki,
Kihniö, Parkano,Virrat) Virroilla: ”Päihde- ja
mielenterveysindikaattoreiden tulkinta, ehkäisevä työ tervyttä ja
hyvinvointia edisstävänä toimintana”.
Ylöjärvi: Ylöjärven hyvinvointifoorumi järjestetään joka vuosi, viimeisin
oli 5.3.2014. Mukana oli TerPS2, HLU ja UKK-instituutti, maastoutettiin
Pirkanmaan alueellista terveysliikuntasuunnitelmaa. Mukana
urheiluseurojen edustajia, liikuntayrittäjiä ja yhdistyksiä.
Asukaslautakunnan järjestämässä asukasillassa 7.5.2014 puhuttiin
hyvinvoinnnin ja terveyden edistämisestä sekä yhteisöllisyyden
merkityksestä. Järjestöjen ja kunnan yhteistyöilta 7.10.2013.
Pirkanmaan osahanke: ”Pirkanmaan alueellinen
terveysliikuntasuunnitelma”–teemalla kuntakierros kaikissa osahankkeen
kunnissa keväällä 2014. Hyvinvointikoordinaattorit ja hyvinvointiryhmät
vastanneet tilaisuuksien kuntakohtaisesta organisoinnista.
Pirkanmaan osahankkeen hyvinvointijohtamisen seminaari 5.6.2014
Tampereella.

Messut, seminaarit
tai muut vastaavat
tapahtumat, joihin
osahanke on
osallistunut
hanketta esitellen



TerveSos 2014 Lappeenrannassa

Karkea kooste
kunnan tai alueen
sisäisistä info-,
koulutus- ja muista
keskeisistä
tilaisuuksista *



Osahankkeen hyvinvointikoordinaattoreille on järjestetty 18 yhteistä
kokopäiväistä koulutusta ja työseminaaria.
Osahankkeen kuntien hyvinvointi- ja johtoryhmille on järjestetty kaksi
kertaa
neljä
samansisältöistä
(a´puoli
päivää)
työseminaaria
hyvinvointijohtamisesta (EVA-menettely 11/2012 ja vuosikelloseminaari
9/2013). Lisäksi osahankkeen kuntien hyvinvointiryhmille järjestettiin
yhteinen työseminaari Pirkanmaan alueellisen ravitsemussuunnitelman
tavoitteiden viennistä toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiin (2/2014).
Keväällä 2014 järjestettiin kaikissa osahankkeen kunnissa ”Pirkanmaan
alueellinen terveysliikuntasuunnitelma”–teemalla yhteistyökokoukset
yhdessä UKK-instituutin ja Hämeen Liikunta ja Urheilu:n kanssa.
Tavoitteena oli konkretisoida väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämistä
kunnan hyvinvointikertomustyössä ja kunnan kaikkien toimialojen
toiminnassa. Tilaisuuksiin osallistui kuntien ylimmän virkamiesjohdon,
luottamushenkilöiden, järjestöjen ja kolmannen sektorin sekä
hyvinvointiryhmien edustajia.
Akaa: Luottamushenkilöt (1x15 min) on infottu. Käyty seudun (= Etelä-
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Pirkanmaan kunnat Akaa, Urjala ja Valkeakoski) kasvatus- ja
opetustoimenjohtajien kokouksessa.
Hämeenkyrö: Luottamushenkilöt (2x1h) on koulutettu. HV-koordinaattori
on osallistunut johtoryhmän kokouksiin, joissa HV-asiaa on käsitelty.
Lautakunnat ja esimiehet on tarkoitus kouluttaa syksyllä 2014.
Ikaalinen: Johtoryhmä on osallistunut hankkeen koulutuksiin kaksi
kertaa. HVK:ta on käsitelty johtoryhmässä 6 kertaa. Nuorten
syrjäytymisen ehkäisyyn painotettua HVK:ta on käsitelty valtuustossa
kerran.
Juupajoki: Valtuutetut (1x20 min) on infottu
Kangasalan HV-koordinaattorin järjestämät: koulutustilaisuus Pälkäneen
kunnanvaltuutetuille
hyvinvointikertomuksestä
ja
sähköisestä
työvälineestä; Juupajoen hyvinvointijohtoryhmän koulutus sähköisen
työvälineen käyttöön; Hyvinvointikertomuksen lyhyittä eisttelyitä kunnan
työntekijöiden koulutustolaisuuksissa Kangasalla 5-6 kertaa; EVA-koulutus
oman kunnan johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille;
Hyvinvointityöryhmien
kokoukset
36
kertaan
vuosittain;
Hyvinvointijohtoryhmän kokous n. 4 kertaa vuodessa; Kunnan
viestintätyöryhmän kokouksiin osallistuminen; Kunnan 150-vuotisjuhlatoimikuntaan osallistuminen; Kunnan luontoliikuntapaikkojen
kehittämiseen ja esittelyn parantamiseen tähtäävän työryhmän työhön
osallistuminen; Terveydenhuollon henkilöstön koulutustilaisuuksiin
osallistuminen, asiakaslähtöisen työtavan kehittämiseen osallistuminen,
Potku-hankkeen työkokouksiin osallistuminen; Lasten- ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman laatimiseen osallistuminen, kokouksia
6,
suunnitelman kirjoittaminen, kokoaminen ja tuottaminen; Suunnitelman
esittely Pälkäneen sivistyslautakunnalle; Sosiaali- ja terveyslautakunnan,
sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukseen
osallistuminen; • Mieltenterveys- ja päihdesuunnitelman laatimiseen
osallistuminen, kokouksia tähän mennessä 4, työryhmän sihteerinä
toimiminen, työpajojen suunnittelu, kokoaminen, suunnitelman
valmisteluun osallistuminen
Kihniö: Valtuustolle koulutus on tulossa mahdollisesti syksyllä 2014
Lempäälä: Yleisinfo (30min) on pidetty sekä edellisen että kuluvan
kauden valtuutetuille. Myös johtoryhmä on koulutettu (30min), ja osa
heistä on osallistunut luottamushenkilöinfoihin. Sosiaali- ja terveystoimen
esimiehet on koulutettu (2x).
Nokia: Edellisen kauden valtuutetut on koulutettu ja nykyisen kauden
valtuutettuja on koulutettu hyvinvointiteemaan liittyen useita kertoja.
Lautakunnille ja valtuutetuille järjestetty lisäksi EVA-koulutuksia. Koska
hyvinvointi on kuntastrategian ydin Nokialla, on teema luonnollisesti
esillä valtuuston koulutus- ja seminaaripäivissä. Tulosalue-esimiehiä
koulutettu mm. EVA-menettelyyn, hyvinvointityöhön sekä –suunnitteluun
liittyen.
Orivesi: Valtuutetut on koulutettu / infottu kerran, johtoryhmä kaksi
kertaa. Hyvinvointikertomuksen laadinta-info sote-jaoston ja vanhus- ja
vammisneuvoston kokouksissa 09/2013-04/2014. Hyvinvointikertomuksen
esittelyä syksyn 2013 ja kevään 2014 Tampere- Orivesi sote-yt-alueen
asiakasinfo-tilaisuuksien yhteydessä.
Pirkkala: Hyvinvointiryhmän kokouksia on ollut vuosina 2012-2014 noin 21
kertaa. Käyty pormestarin ja lautakuntien puheenjohtajien kokouksessa
kerran keväällä 2014. Käyty kunnan johtoryhmässä kerran, kevät 2014.
Käyty
teknisen
lautakunnan,
sivistyslautakunnan,
maankäytön
lautakunnassa ja perusturvalautkunnassa jokaisessa kerran keväällä 2014
esittelemässä hanketta ja hyvinvointikertomuksen 2013 raporttia ja
vuoden 2014 suunnitelmaa. Kunnanhallituksen kokouksessa käyty kerran
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esittelemässä hanketta ja hyvinvointikertomuksen 2013 raporttia sekä
vuoden 2014 suunnitelmaa. Kunnanvaltuuston kokouksessa on käyty
kerran esittelemässä hanketta ja hyvinvointikertomuksen 2013 raporttia
sekä vuoden 2014 suunnitelmaa. Hanketta ja hyvinvointikertomusta on
esitely perusturvan esimieskokouksessa syksyllä 2013. Hanketta ja
hyvinvointikertomuksen painopisteitä on esitelty terveyspalvelujen
osastonhoitajien kehittämispäivässä 24.4.2014.
Punkalaidun ja Sastamala: Kuntien valtuutetuille yhteinen seminaari.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioita koskeva seudullinen seminaari.
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta x 2. Sastamalan
esimieskoulutus x 2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden prosessitiimi x 1.
Sastamalan johtoryhmä muutaman kerran. Punkalaitumen ja Sastamalan
yhteinen elämänhallintatyöryhmä muutama kerta
Pälkäne: Johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille on pidetty
lyhyitä esittelyjä hankkeen aikana, lähinnä osana muita kokouksia. Osa
lautakunnista on infottu.
Ruovesi: Kuluvan kauden valtuutetut on infottu (1x30min) ja
hyvinvointikertomusta esitelty kahdessa esimiesten tiimikokouksessa.
Urjala: Kuluvan kauden luottamushenkilöt on infottu (1x20min).
Johtoryhmän jäsenet ovat perehtyneet asiaan HV-ryhmän kokousten
yhteydessä (kunnan hyvinvointiryhmän kokous n. 1 / kk). Käyty seudun (=
Etelä-Pirkanmaan kunnat Akaa, Urjala ja Valkeakoski) kasvatus- ja
opetustoimenjohtajien kokouksessa. Esitelty hyvinvointijohtamista ja
hvk:ta
seudun
kaikkien
kuntien
valtuutetuille
kerran.
Hyvinvointikertomusta
esitelty
kuntoutustyöryhmässä
ja
soten
johtoryhmässä.
Valkeakoski: Kuluvan kauden luottamushenkilöt on infottu lyhyesti (1x20
min). Kunnan hyvinvointiryhmän kokous n. 1 / kk. Käyty seudun (= EteläPirkanmaan kunnat Akaa, Urjala ja Valkeakoski) kasvatus- ja
opetustoimenjohtajien kokouksessa. Esitelty hyvinvointijohtamista ja
hvk:ta
seudun
kaikkien
kuntien
valtuutetuille
kerran.
Hyvinvointikertomusta
esitelty
kuntoutustyöryhmässä
ja
soten
johtoryhmässä, kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen
esimiehet ovat infonneet työntekijöitään HVK:sta.
Vesilahti: Valtuutetut (3x30min) on koulutettu. Johtoryhmää on
perehdytetty osana HV:n perehdytystä. Valtuutettuja tavattu yhteensä
noin 4 kertaa, kunnanhallitus tavattu yhteensä noin 5 kertaa. Terveys- ja
vanhuspalvelujen esimiehet ja päiväkotien johtajat on koulutettu (2x30
min). Viiden toimialan esimiehet ovat infonneet omia työntekijöitään
HVK:sta.
Virrat: Käyty alueen kunnanjohtajien kokouksessa kolme kertaa,
valtuutettuja
tavattu
yhteensä
kaksi
kertaa.
Johtoryhmälle
tilannekatsaus kaksi kertaa
Ylöjärvi:
HV-koordinaattori
on
esitelmöinyt
HV-johtamisesta
johtoryhmässä n. 5 kertaa. Vuosittaisessa HV-foorumissa toimialojen
esimiehille on esitelty valmistunut HVK. Hyvinvointiryhmän kokoukset n.
7-8 kertaa vuodessa, alatyöryhmien kokoukset n.5 kertaa vuodessa. Laaja
valmistuva HVK on ollut lautakuntien lausuntokierroksella.
Hanke on esillä Pshp:n verkkosivustolla: www.pshp.fi -> Ammattilaisille->
Terveyden edistäminen-> hankkeet
Hanke on ollut esillä lukuisissa Pirkanmaan alueellista terveyden
edistämisen koordinaatiota käsittelevissä esityksissä.
Esitys Nokian kaupungin hyvinvointityöstä Knowhow- Get a life! -messut
20-21.11.2013 Botniahalli, Vaasa.
Nokialta
kokemusasiantuntija
13.11.2013
koordinaatiohankkeen
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koulutustilaisuudessa, Päijät-Häme, Lahti.
Punkalaidun ja Sastamala:

Artikkeli: Parto-Koski: Hyvinvointikertomus johtamisen työkaluna. Teoksessa
Tuhkunen & Rannisto (toim.) Elämänhallintaa kuntayhteisössä.
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2823

* Karkea yhteenveto kaikista hankekunnista yhteensä riittää eli ei tarvitse eritellä kuntakohtaisesti. Osahanke määrittelee
itse, minkä tahojen kanssa pidettyjä tapaamisia pitää keskeisinä.
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