MUISTIO 05.03.-20

Varsinais-Suomen hoitajaverkosto 05.03.-20 , JHL 114 toimistolla
LÄSNÄ:
Päivi Rantanen
Janne Sjölund
Tanja Heikurinen
Nina Hiltunen
Sami Munther
Heli Kaleva

1: Puheenjohtaja Tanja Heikurinen avati kokouksen klo 17
2:. Todettiin tämän kokouksen muistion kirjoittajaksi Janne Sjölund
3.: Käytiin läpi viimekertaisen kokouksen muistio ja todettiin seuraavien kokousten olevan 25.05
Salossa ja 08.12 Turussa.
4: Keskusteltiin aiemmin suunnitellusta mahdollisuudesta järjestää verkoston tutustumismatka
Tampereelle . Mietittiin sisällöksi tutustumista Esim. Pitkäniemen maisemiin ja historiaan sekä
verkostoitumista Pirkanmaan alueen hoitajien kanssa.
Sovittiin, että Janne ottaa yhteyttä Jouni Kainukankaaseen TAYS ja tiedustelee heidän valmiuttaan
valmistella päivän ohjelmaa. Päiväksi esitämme lauantaita 22.08
5: Kokouksessa kuulimme Kårkullan yhdistyksen edustajan terveiset ja verkosto sai kutsun tulla
tutustumaan toimintaan. Tarjoukseen suhtauduttiin myönteisesti ja katsotaan aikatauluja, mutta
mennee ensi kevääseen!
6: Keskusteltiin ammattialaverkostomme nettisivuista. Asiaa on jo valmisteltu alustavasti ja
pidettiin hyvänä ajatuksena päivittää sivujen näkymää ja sisältöä. Sivusto näkyisi aluetoimiston
sivuilla ammattialatoiminta- osiossa.
Asiaa jo valmistellut työryhmä jatkaa valmistelua ( Iiris, Marjut, Tanja ja Heli)
7: Mietittiin verkostolle tehtävää omaa esitettä jota voitaisiin jakaa yhdistyksille ja jäsenille.
Tavoitteena verkoston toiminnan tuleminen tutuksi ja näkyväksi. Mietinnässä oli sähköinen esite
sekä A5-kokoinen painettu esite. Heli selvittelee esitteen painatuskuluja ja Nina ja Tanja miettivät
esitteen sisältöä ja konsultoivat verkostoa sähköpostitse. Asiaan palataan toukokuun kokouksessa.
8: Keskusteltiin SOTE-valmistelujen tilanteesta ja todettiin ettei tällä hetkellä ole yhteistä
maakunnallista valmistelua vaan kuntavetoisesti kunnanjohtajien johdolla etenevää lähinnä

järjestämissuunnitelmaan perustuvaa valmistelua. Kaikki odottavat maan hallitukselta linjauksia
jatkovalmisteluun.
9: Todettiin, että Päivi Rantanen on saanut kutsun edustaa JHL:ää KPY:n ilmastokonferenssissa 2425.3.-20. Keskusteltiin ilmasto- ja ympäristö asioista ja Päivi pistää sähköpostitse jakoon aiheeseen
liittyvää materiaalia ja kaipaa kommentteja.
10: Keskusteltiin SOTE-ammattilaiset sivustosta jonka liitto lanseerannut SOTE-ammattialan
näkyvyyden nostamiseksi. Kannustetaan ihmisiä käymään sivuilla sekä osallistumaan siellä
keskusteluun sivujen saamiseksi eläviksi.
Yhtenä vuoden keskeisistä teemoista ammattialalla on Värikäs vammaistyö!
11: Keskustelimme myös sopimusneuvottelutilanteesta ja sen mukanaan tuomista jännitteistä
liittojenkin välillä.
12: Puheenjohtaja Heikurinen lopetti kokouksen klo 19.15

Muistion laati, Janne Sjölund JHL 114

