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Olet sä niitä?
Viime viikkoina mediakeskustelu on ollut
huipussaan siitä, että maakunta- ja sote uudistuksen toteutus näyttää vaikealta, ellei
mahdottomalta. Perusteluja näyttää riittävän
monesta näkökulmasta varsinkin maakuntahallinnon
perustamista vastaan. Itselleni tuli déjà vu- tunne
(ennen eletty tilanne) mieleeni viime viikolla erään
tilanteen seurauksena.
Vajaat 10 vuotta sitten eräänä syyssateisena
päivänä seisoin Helsingin kadulla ja juttelin erään
kuntahallinnon kollegan kanssa. Tämä tuttu aloitti
puhelun kiivaana sanoen: ”Oletko sä niitä?”
Lue muutosjohtaja Aija Tuimalan tuorein
blogikirjoitus #Uusinajattelijat-blogista.

Lue lisää muutosjohtaja Aija Tuimalan pohdinnoista...

Antaa hallituksen hallita

Suomessa on jo vuosikymmenien ajan ollut se hyvä
parlamentaarinen tapa, ettei eduskuntaa hajoteta
kesken vaalikauden. Yksittäiset ministerit, jopa
pääministeritkin ovat vaihtuneet ja yksittäisiä
puolueita, kuten vihreät tai vasemmistoliitto, on
loikannut oppositioon kesken hallituskauden. Mutta
hajotusvaaleihin ei ole menty.
Nyt jotkut poliittisista kahvinporoista ennustavat
povaavat poikkeusta tähän vahvaan perinteeseen.
Keväällä Sauli Niinistön uudelleenvalinnan jälkeen
Juha Sipilän hallitus kuulopuheiden mukaan joko
kaatuu tai kaadetaan.
Asialla ovat useimmiten ne, jotka haluavat estää
maakunta-ja soteuudistuksen toteutumisen. Kaikkia
ei miellytä suora kansanvalta aluetason
päätöksenteossa.
Lue maakuntajohtaja Matti Viialaisen tuorein blogi
#Uusinajattelijat-blogista.

Lue lisää maakuntajohtajan ajatuksista Uusinajattelijat-blogitekstistä...

Valmistelun kokousmuistiot löytyvät netistä

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen esivalmistelun
ja väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATEprojektin) toimintaa voi seurata netissä.
Suunnitelukokousten kokousmuistiot ja pöytäkirjat
julkaistaan maakuntauudistuksen nettisivuilla.VATEryhmä kokoontuu kerran viikossa.
Samoilta sivuilta löytyvät myös poliittisen
ohjausryhmän sekä suuren
seurantaryhmän kokousmuistiot.

Lue lisää ja perehdy kokousmateriaaleihin...

Kuntakierros suuntautui kaikkiin kuntiin
Maakuntauudistuksen kuntaturnee starttasi
Lappeenrannassa ja Imatralla lokakuun puolella.
Marraskuussa kierrosta on jatkettu kaikkiin
maakunnan kuntiin.
Muutosjohtaja Aija Tuimalan johdolla maakunta- ja
sote-uudistuksen viestintätiimi sekä joukko
kärkihankkeiden edustajia on kiertänyt kirjastoissa ja
marketeissa, siellä missä asukkaat liikkuvat.
Asukkaille on tarjottu mahdollisuus kysyä, mitä he
haluavat tietää tulevasta uudistuksesta. Kaikki
saavat myös halutessaan kertoa, millä tavalla
maakuntauudistuksesta olisi hyvä jakaa tietoa
asukkaille ja henkilöstölle.
Kierros päättyy Parikkalaan 30.11.2017
Lue lisää kuntaturneesta...

Miikkulaiset ministerinkin mieleen
Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen
maakunnalliset lähettiläät, Miikkulaiset, ovat syksyn
kuluessa tulleet tutuksi Etelä-Karjalan maakunnassa
ja jopa sen ulkopuolella. Miikkulaisten suku esiteltiin
lokakuussa julkaistussa Eksote & maakuntauudistuslehdessä. Lehdestä julkaistua liiteversiota jaetiin myös
maakuntauudistuksen kuntaturneella, missä olivat
mukana myös Miikkulaisten pahvihahmot.
Miikkulaisten ajatuksiin voit tutustua blogissa
(http://www.ekarjala.fi/maakuntauudistus/miikkulaiset/)
sekä Facebook-sivulla
(https://www.facebook.com/Miikkulaiset/) . Suvun
hahmojen tarinoilla esitellään tulevan vuoden aikana
kaikkia maakunnan tarjoamia palveluita. Mikä
muuttuu ja mikä ei muutu? Millaisia palveluita
maakunta tarjoaa nuorille ja aikuisille, vauvalle ja
vaarille? Miten ja kuka maakunnassa voi vaikuttaa?
Lappeenrannassa 24.10. vieraillut kuntaministeri Anu
Vehviläinen onnitteli eteläkarjalaisia hyvästä
avauksesta Miikkulaisten kanssa. Asukkaille
suunnattu ruohonjuuritason viestintä on nyt juuri
sellaista tietoa, mitä kannattaa levittää. Ylätason
käsitteistä on tärkeää päästä palveluista kertomiseen,
ministeri totesi.
lisää nestorin selkäkivusta..

Kysy kortilla!

Kaikilla asukkailla ei ole nettiä, eivätkä kaikki
kysymykset tulevasta uudistuksesta juolahda
mieleen julkisissa tilaisuuksissa.
Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen
kuntaturneella on jaettu postikortteja, joilla
kansalaiset voivat halutessaan lähettää
uudistukseen liittyviä kysymyksiä valmistelijoille.
Korttien postimaksu on maksettu valmiiksi.
Vastaukset
kysymyksiin tallennetaan maakuntauudistuksen
nettisivulle. Myöhemmin niitä julkaistaan myös
tulevissa julkaisuissa sekä otetaan esille henkilöstöja järjestötilaisuuksissa.

Lue lisää kortista ja katso vastaukset kysymyksiin...
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