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Uusitut eKarjala.fi sivut on nyt julkaistu - maakunta näkyväksi
Etelä-Karjalan yhteinen portaali ekarjala.fi on saanut uutta
sisältöä 27.9.2017 alkaen. Portaalin etusivulle on tuotu
kuvalliset linkit niiden organisaatioiden etusivuille, joiden
palvelut siirtyvät vuonna 2020 uuteen maakuntaan.
Nettisivujen ilme ja brändi säilyvät pääosin ennallaan.
Maakunnallisen ekarjala.fi-portaalin etusivulle on
tehty kuvalinkit, jotka johtavat Etelä-Karjalan
liiton, Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen,
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, KaakkoisSuomen TE-toimiston, Lappeenrannan ja Imatran
ympäristötoimien sekä Etelä-Karjalan
maaseututoimen verkkosivuille. Lisäksi EteläKarjalan maakuntauudistukselle on avattu uudet
sivut portaalin sisälle.
Lue lisää

Avointa kaksoiselämää kunnasta
maakuntaan
Aija Tuimala Uusinajattelijat blogissa.
Lue lisää

Vastakkainasettelun aika ei olekaan
ohi - maakuntajohtaja Matti
Viialainen kommentoi C21
keskustelua

Kuntaturnee starttasi - kierros kuntiin jatkuu
marraskuussa
Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen
valmistelijat käyvät syksyn aikana kaikissa
maakunnan kunnissa ns. kuntaturneella.
Kierros starttasi Lappeenrannan
kaupungintalolta 9.10. ja samalla viikolla
maakuntauudistuksesta kerrottiin myös
Imatran avointen ovien yhteydessä 11.10.
Kuntakierrokselle ovat tervetulleita kaikki
asiasta kiinnostuneet maakunnan asukkaat.
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kysyä
tulevista maakunnan palveluista ja
valmistelutyöstä. Kaikki saavat myös
halutessaan kertoa, millä tavalla
maakuntauudistuksesta olisi hyvä jakaa tietoa
asukkaille ja henkilöstölle.
Lue lisää

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti
Viialainen kommentoi
Uusinajattelijat blogissa Jan
Vapaavuoren nostattamaa
keskustelua kaupunkien elinvoimasta
ja maakuntauudistuksesta: "Omien
valta-asemien puolustaminen on
ymmärrettävää mutta niiden
ajaminen tässä tapauksessa perustuu
ainakin kahteen väärinkäsitykseen tai
tahalliseen väärinymmärrykseen."
"Ensinnäkin maakunta- ja soteuudistuksen keskiössä eivät ole
pienet eivätkä suuret kunnat vaan
yksilö, jokainen suomalainen tasaarvoisesti asuinpaikastaan
riippumatta. Uudistus tehdään hänen
palvelujensa turvaamiseksi ja yksilön,
kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksiensa
lisäämiseksi."
Lue lisää

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen
valmisteluun valittiin henkilöstöä
Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen
valmistelutoimintaa vetää VATEprojektitiimi muutosjohtaja Aija Tuimalan
johdolla. Erityisesti maakuntauudistuksen
VATE-projektiin palkattuja
henkilöitä avustaa eri organisaatioista koottu
asiantuntijoiden työvoima, kaikkiaan n. 40
henkeä.
Valmistelutyöhön haettiin kesän ja syksyn
aikana henkilöstöä. Muutosvalmentajaksi
valittiin Piia Bräysy, joka aloittaa
määräaikaisessa toimessaan 16.10.2017.
Muutosvalmentaja Bräysy toimii
projektipäällikkönä maakuntauudistusta
tukevassa ESR-hankkeessa. Tiedottajana
aloittaa 1.11. toimittaja Ulla
Ylönen. Projektisihteerin tehtävissä aloittaa
1.1.2018 Salla Airaksinen.
Lue lisää

Poliittinen ohjausryhmä ohjaa ja
seuraa maakuntauudistuksen
valmistelua
Etelä-Karjalan poliittisen
ohjausryhmän tehtävänä on
ohjata ja seurata viranhaltijoiden
valmistelua, jotta maakunnan
Etelä-Karjalan poliittisen
ohjausryhmän tehtävänä on
ohjata ja seurata viranhaltijoiden
valmistelua, jotta maakunnan
poliittiset linjaukset huomioidaan
jo valmistelussa. Tämä edistää
päätöksentekoa ja toimintaa
tulevan maakuntahallinnon
käynnistymisvaiheessa.an
poliittiset linjaukset huomioidaan
jo valmistelussa. Tämä edistää
päätöksentekoa ja toimintaa
tulevan maakuntahallinnon
käynnistymisvaiheessa.
Lue lisää

Uutta oppimaan

Miikkulaiset kertovat palveluista maakunnan
asukkaille
Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen
viestinnässä on mietitty kohderyhmittäisiä
keinoja kertoa eri tahoille uudistuksesta.
Kansalaisia lähestytään mm. kuntakierroksella
ja lokakuussa kaikkiin talouksiin jaettavalla
Eksote & Maakuntauudistus -lehdellä.
Lehdessä esittäytyvät myös Miikkulaiset,
joiden elämästä kertovilla tarinoilla pyritään
selventämään maakunnan erilaisia palveluita.
Miikkulaiset ovat tyypillinen eteläkarjalainen
suku, jonka jäsenet käyttävät maakunnan eri
palveluja. Suvun jäsenten avulla esittelemme
maakuntauudistuksen edetessä tulevan
maakunnan palveluja nettisivuilla
www.ekarjala.fi/maakuntauudistus.
Löydät Miikkulaiset myös Facebookista.
Lue lisää

Yritysten ja työntekijöiden halut ja
tarpeet ovat muutoksessa. Me
ELYssä ja TE-toimistossa
uudistamme myös toimintaamme.
Yrityspalvelut ja työnhakijoiden
palvelut yhdistetään
maakuntauudistuksen myötä
Kasvupalveluiksi. Jotta Suomi voi
jatkossakin hyvin, tulee yritysten
innovoida, uudistua, kasvaa ja
kansainvälistyä. Yritykset
muodostuvat ihmisistä, joiden
osaaminen ja sen kehittäminen on
kaikki kaikessa tälle uusiutumiselle.
Kasvupalvelut tulevat
muodostumaan yritysten
kehittämiseen ja kouluttamiseen
liittyvistä asioista sekä
työnhakijoiden osaamisen ja
työelämävalmiuksien tukemisesta.
ELYssä olemme kiitollisia siitä että
ympärillämme on laajoja toimivia ja
eläviä verkostoja, joissa
kehitystyötä tehdään. Verkostojen
merkitystä ei voi liikaa korostaa,
oppiminen on yhteisöllisenä
tehokkaampaa kuin yksin
puurtaminen, kirjoittaa elinkeinot,
työllisyys ja osaaminen vastuualueen johtaja Satu Mäkelä
Uusinajattelijat blogissa.
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ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTA

Muutosjohtaja Aija Tuimala
+358 40 869 6494
aija.tuimala@ekarjala.fi
http://www.ekarjala.fi/liitto/aija-tuimala/
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