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Avoimen hallinnon uutiskirje – kesäkuu 2017
Avoimen hallinnon tukipaketti
Avoimen hallinnon tukipaketti on julkaistu. Tukipaketista on sekä painettu että sähköinen versio. Avoimen
hallinnon tukipaketti sisältää lyhyesti kirjoitettu kortteja avoimeen hallintoon liittyvistä aiheista periaatteella ”tee ainakin nämä asiat”. Kortit ovat muun muassa selkeyden, viestinnän ja osallisuuden teemoista. Tukipaketti sisältää myös avoimen hallinnon tarkistuslistan. Linkki tukipakettiin. Avoimen hallinnon painettua
tukipakettia voi tilata osoitteesta avoinhallinto@vm.fi.
Ehdota vuoden selväsanaista!
Vuoden selväsanainen -palkinto on tunnustuspalkinto saavutettavasta kielestä. Selkokeskus on myöntänyt
tämän palkinnon vuodesta 1996 lähtien taholle tai henkilölle, joka on edistänyt selkokielistä viestintää.
Tänä vuonna on jälleen vuoro palkita henkilö tai taho, joka on edistänyt selkokieltä. Palkinnon myöntää
selkokielen neuvottelukunta syksyllä 2017. Ehdota neuvottelukunnalle tahoa tai henkilöä, joka mielestäsi
ansaitsisi tulla palkituksi Vuoden selväsanaisena! Palkinnonsaajaa voi ehdottaa Selkokeskuksen sivuilla
25.8.2017 mennessä.
Hollolassa vaikuttajapäivän yhteenveto valmistunut
Toukokuun uutiskirjeessä kerrottiin Avoin hallinto -hankkeen Hollolassa järjestämästä nuorten ja ikäihmisten vaikuttamispäivästä. Päivän ajatuksena oli, että nuoret ja ikäihmiset yhdessä pohtivat, millainen nykyisten nuorten vanhuus tulee olemaan, ja miten siihen voidaan nyt jo vaikuttaa. Päivän yhteenvetoraportti on
nyt valmistunut ja Hollolan päivän kokemuksista kerrotaan tarkemmin myös Avoimen hallinnon III toimintaohjelman käynnistystilaisuudessa 24.8.2017.
Tervetuloa Avoimen hallinnon III toimintaohjelman käynnistystilaisuuteen 24.8. Säätytalolle
Avoimen hallinnon III toimintaohjelman teemat ovat ymmärrettävyys, julkisuus ja avoin maakunta. Säätytalon tilaisuuden 24.8 avaa ministeri Anu Vehviläinen. Tilaisuudessa kuulet avoimen hallinnon tulevista tavoitteista, uudesta tukipaketista ja uudistuista nettisivuista. Kuulemme myös avoimen hallinnon hyvistä
käytännöistä. Avoimesta ja kaikille yhteisestä Oulusta kertoo Merja Niemelä. Katriina Haapakangas kertoo
kokemuksia nuorten ja ikäihmisten yhteisestä vaikuttamispäivästä Hollolassa ja Sanna Kaijanen Valli ry:stä
kertoo ikäihmisten osallisuuden edistämisestä. Tilaisuudessa kuulemme myös tutkijan puheenvuoron, kun
Hanna Wass puhuu aiheesta ”Kovera luottamus särkymättömässä demokratiassa”.
Tilaisuus alkaa 24.8 klo 9.00. Kahvitarjoilu alkaen 8.30. Tilaisuus päättyy klo 11.30. Tilaisuus on avoin kaikille
ja ilmoittautua voi oheisen linkin kautta https://www.webropolsurveys.com/S/4AA36C6AD10D83DF.par
Lämpimästi tervetuloa!
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Jos haluat tilata tämän uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi
Seuraava uutiskirje lähetetään heinäkuun puolessa välissä. Seuraa myös twitterissä @Avoinhallinto

