KOKOUSTIEDOTE - HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 27.10.2017

13 § AJANKOHTAISTEN ASIOIDEN ETENEMINEN
TKS digikokeilun suunnittelutyö on käynnistynyt.
Digikokeilun kohteeksi valikoituneen seutuvaraamon suunnittelu on käynnistynyt 6.10.2017
hyvinvointipalvelujen työryhmän nimeämän pienryhmän toimesta. Seututoimistoon on palkattu VM
Digikokeilu -rahoituksella projektityöntekijä.
Pienryhmä on edennyt työskentelyssään kokeilukohteen rajauksesta seudullisesti varattavien tilojen
kartoittamiseen. Seutuvaraamo -kokeilun suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä Tampereen
kaupungin Tilat 24/7 - projektin ja Varaamon suunnittelun kanssa, jonka on tarkoitus toteuttaa
Seutuvaraamon tavoin hyödyntäen Helsingin avoimella lähdekoodilla kehittämää ja pääosin
tilavarauksiin keskittyvää käyttäjäystävällistä sovellusta (Varaamo; https://varaamo.hel.fi/) ja
resurssirajapintaa tietojen.

14 § SEUTUMUSEOMALLIN KEHITTÄMISTYÖN KÄYNNISTÄMINEN
Seutumuseohankkeen kaksivuotisen kokeiluvaiheen tavoitteena on uuden kuntarajat ylittävän
toimintamallin kehittäminen museopalveluiden tuottamiseksi. Kokeilu on käynnistynyt lokakuun
puolivälissä seutumuseotutkijan rekrytoinnilla ja syyskuussa yhteistyökuntiin lähetetyllä kyselyllä,
jonka avulla oli tarkoitus tarkentaa kuntien toiveita hankkeen työpanoksen suuntaamisesta. Kyselyn
perusteella toiveet liittyivät erityisesti kuntien näyttelytoiminnan, tiedotuksen, markkinoinnin ja
matkailun kehittämiseen ja koko museon kehittämissuunnitelmien laatimiseen.
Kokeilu on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sitä rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö (70 000
euroa) ja asianomaiset kunnat (kukin 2320 euroa). Kokonaisbudjetti kahden vuoden aikana on 86 240
euroa. Hanketta koordinoi ja valvoo Pirkanmaan maakuntamuseo.

15 § LUKIO- JA KAMPUSYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTOIMINNAN JATKAMINEN
Tampereen kaupunkiseudun lukio- ja kampusyhteistyön kehittämistyöryhmän toiminta käynnistyi
seutuhallituksen päätöksellä alkuvuodesta 2016. Työryhmä laati kehittämissuunnitelman vuosille
2016–2017, jonka teemoina ovat olleet seudun lukiokoulutuksen näkyvyyden kehittäminen,
sidosryhmäyhteistyö, pedagogiset ja metodiset kysymykset ja opettajien täydennyskoulutus,
lukioiden painotukset ja erityistehtävät, lukiokoulutuksen ohjauksen käytänteet ja lukioresurssin jako.
Hyvinvointipalvelujen työryhmä käsitteli lukio- ja kampusyhteistyön suunnitelman toteutumisesta
laaditun raportin ja päätti sen omalta osaltaan hyväksyä. Samalla työryhmä esittää edelleen

päätettäväksi, että lukio- ja kampusyhteistyön kehittämisryhmän työtä jatkaa seudun rehtorikokous,
ja että sen laatisi uuden lukio- ja kampusyhteistyön kehittämissuunnitelman vuosille 2018–2019.

16 § TOIMINALLISET TAVOITTEET 2018
Työryhmä käsitteli vuoden 2018 tavoitteita, joista osa on johdettu hyvinvointipalvelujen ja
infrapalvelujen yhteisen (hyvinvointiympäristön) kehittämisohjelman pohjalta. Hyvinvointipalvelujen
työryhmä esittää omalta osaltaan edelleen päätettäväksi seuraavia tavoitteita vuodelle 2018:
Kasvulle kestävä rakenne -teema:
Käynnistetään seudullinen monialainen arkiliikunnan ohjelman laadinta
(Seutuliike), johon integroidaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet sekä
liikenneturvallisuuden toimenpiteet (ostopalvelu).
Hyvinvoiva yhteisö -teema:
Edistetään houkuttelevan hyvinvointi- ja matkailuympäristön kehittymistä
seudullisten vapaa-aikareitistöjen ja verkostojen (satama-, ulkoilu-,
pyöräily-, latu- ja museoverkosto) hanketyöllä.
Koulujen työ- ja loma-aikojen uudistamisen mahdollisuudet selvitetään
yhteistyössä paikallisten ja kansallisten osa-puolten kanssa.
Edunvalvontakohde.
Kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekartta valmistuu ja yhteiset
käytännöt lisääntyvät.
Seutuopistojen (Pirkan opisto ja Tampereen seudun opisto) rakenne- ja
toimintauudistuksen vaikutukset arvioidaan ja päätetään
jatkotoimenpisteistä. Arvioinnissa huomioidaan Kangasalan kunnan
opistoratkaisu osana Valkeakoski-opistoa (ostopalvelu).
Kuntien tilojen käyttöä edistetään käynnistämällä seudullinen digihanke
paikkojen ja tilojen käytön varaamiseksi (kuntien oma työ ja seudullinen
koordinaatio).
Vahvistetaan kuntien hyvinvointityötä rakentamalla uuden kunnan roolia ja
tarpeita tukeva seudullinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tietopohja, joka vahvistaa myös maakuntayhteistyötä.

20 § SEURAAVAT KOKOUKSET
Työryhmän seuraavat kokoukset ovat 23.11.2017 ja 14.12.2017. Työryhmä päätti kevään 2018
kokousaikataulusta:
11.1.2018 klo 13-15
8.2.2018
klo 13-15
12.4.2018 klo 10-12 + workshop Eurooppa-linjan kanssa klo 13-16
3.5.2018
klo 9-11 + kehittämispäivä klo 12-15

Kokouksessa olivat läsnä:
Kuosmanen, Taru
Lehtinen, Nina
Viitasaari, Tuija
Aalto-Ropo, Anni
Hursti, Matti
Savisaari, Lauri
Pikka, Pauliina
Pajukoski, Leena
Rönnholm, Harri
Saatsi, Tero
Seppänen, Mika
Paavilainen, Paula
Silvennoinen, Silja
Kirmula, Toni
Helimo, Matti
Mäkelä, Niila
Kahila, Arto
Rantanen, Vesa
Kankkonen, Satu

johtaja
sivistysjohtaja
kasvatus- ja opetuspäällikkö
varhaiskasvatuksen johtaja
sivistysjohtaja
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
sivistysjohtaja
sivistystoimenjohtaja
hyvinvointijohtaja
vapaa-aikapäällikkö
sivistysjohtaja
perusturvajohtaja
kasvatus- ja opetusjohtaja
kehityspäällikkö
henkilöstön edustaja
tietohallintokoordinaattori
tietohallintojohtaja
rehtori
kehittämispäällikkö

Tampere, pj
Lempäälä, vpj.
Tampere
Kangasala
Ylöjärvi
Tampere
Nokia
Kangasala
Pirkkala
Pirkkala
Vesilahti
Pirkkala
Orivesi
Tampere
Tampere
Tampere
Ylöjärvi
Tampere
TKS, esittelijä, siht.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Satu Kankkonen 040 588 1902, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

