
Tämän kesäkirjeen myötä haluamme kiittää kaikkia Terveyskampuslaisia yhteistyöstä ja hienoista saavutuksista 
kevään osalta ja toivottaa kaikille aurinkoista kesää! Paljon olemme saaneet aikaan.

Tästä on hyvä syksyllä jatkaa.

Lämpimät kiitokset myös johtoryhmän puolesta!
Kesäterveisin kehittämisjohtaja Leena Setälä

Terveyskampuksen kesäkirje 2021

Kevään 2021 yhteisiä saavutuksia:

• Terveyskampuksen yhteisen strategian (2021–2025) jalkauttaminen jäsenorganisaatiossa oli alkuvuoden 
viestinnän ja toiminnan keskiössä.

• Turun tapa tehdä yhteistyötä kampusmallin kautta verkostoituen näkyi TS:n aliokirjoituksessa 26.1.2021 
(Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK). 

• Helmikuussa 2021 Terveyskampuksen toimijoista koottu ryhmä osallistui Karvin sote-alan 
korkeakoulutuksen arviointihaastatteluun, jonka fokus oli harjoittelukäytännöissä ja 
työelämäyhteistyössä. Valmis arviointiraportti löytyy täältä.

• HCT 2.0 -hanke piti kick-off-webinaarin huhtikuussa. Jokainen työpaketti esittäytyi, ja hankkeen yhteisiä 
tavoitteita ja odotuksia käytiin läpi työpajatyöskentelyssä. Hankkeen tiedote (liitteenä) julkaistiin 
huhtikuun toisella viikolla, ja 21.4. ÅU julkaisi tiedotteen pohjalta näyttävän jutun hankkeesta otsikolla: 
Hälsocampus Åbo 2.0 ska forska ring barnmotion.

• Turun kolme kampusta (Terveys-, Teknologia- ja Kulttuuri-) esittäytyi Turun yliopiston Kohtauspaikka-
lähetyksessä.

• Terveyskampus järjesti Kestävä kehitys laboratorioissa -webinaarin 21.5. Ilmoittautuneita oli noin 70 ja 
osallistujia runsas 50. 

• Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen sopimus on allekirjoitettu kesäkuun alussa. Osapuolina: 
Turun yliopisto, Turun AMK, Turun kaupunki, VSSHP ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

• Terveyskampuksen tutkimusryhmien kummitoiminta aloitetaan syksyllä 2021. Hakemuksia ohjelmaan tuli 
hakupäivään 10.6. mennessä yhteensä neljä: kaksi Turun AMK:sta ja kaksi ÅA:sta. Kummiohjelma aloittaa 
toimintansa syksyllä.

• Terveyskampus järjestää vaikuttajatapaamisen lokakuussa. Tapahtuman alustava teema on tiedolla 
johtaminen ja toisiolakiin liittyvät asiat.

• Terveyskampus on ollut aktiivisesti mukana Varsinais-Suomen liiton ennakointityössä: Lääkekehitys- ja 
terveysteknologia- sekä sote- ja hyvinvointityöryhmissä.

• Terveyskampuksen kirjastojen edustajat ovat luoneet Terveyskampukselle open access -oppaan, joka 
saatiin valmiiksi kesäkuun alussa. Oppaan julkaisu, tiedottaminen ja linkitys Terveyskampuksen 
nettisivuille tapahtuu kesän ja syksyn aikana.

• Kuvaus Terveyskampuksen TKI-toiminnan kokonaisuudesta on valmistunut. (Kuva liitteenä)
• Terveyskampuksen yhteisen tutkimus-, kehittämis- ja testauspalvelun Tertun kautta on tullut kesäkuuhun 

mennessä yhteensä 19 yhteydenottoa, joista kuusi on edelleen kehityksessä.
• Terttu-palvelu oli esillä TS:n aliokirjoituksena 21.4.2021.
• Terttu –palvelu oli mukana Turun yliopiston Intoa!-yrittäjyystekokilpailussa ja eteni finaaliin asti. 

Lopputuloksena Tertulle myönnettiin kunniapalkinto.

https://www.ts.fi/puheenvuorot/5198258/Verkostokampuksilla+kirkkaampaan+tulevaisuuteen
https://karvi.fi/publication/sosiaali-ja-terveysalan-korkeakoulutuksen-arviointi/
https://echo360.org.uk/media/9572903a-bd01-4519-beef-5e91fba27f85/public
https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/laakekehitys-ja-terveysteknologia/
https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/sote-ja-hyvinvointi/ 
https://utuguides.fi/healthcampus/
https://www.healthcampusturku.fi/innovation-new/terttu/ 
https://www.ts.fi/puheenvuorot/5288149/TERTTU+tarjoaa+apua+testausympariston+loytamiseen

