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Vieremä valitsi
johtajan
virkavaalilla
kunnanjohtajak•si onVieremän
valittu sonkajärveläinen

yleisesikuntaupseeri ja rajaturvallisuusasiantuntija Mika
Suomalainen.
Kunnanvaltuusto valitsi Suomalaisen maanantaina virkavaalilla äänin 12-9. Toinen ehdokas oli Juha Heikkinen Räsälästä.
Kunnanjohtajan valinta tuli
ajankohtaiseksi, sillä nykyinen
johtaja Ari Hukkanen jää eläkkeelle toukokuun alussa.
Virkaan haki kaikkiaan 13
henkeä.

Nainen kuoli
nokkakolarissa
Liperissä
Henkilöautoa kuljettanut
•51-vuotias
paikkakuntalainen

nainen kuoli rajussa nokkakolarissa Liperissä Pohjois-Karjalassa varhain maanantaiaamuna. Onnettomuus tapahtui puoli kuuden aikaan valtatie 9:llä
Liperin Honkavaaralla.
Nainen oli ajanut Outokummun suunnasta Joensuun suuntaan, kun vastaan tullut henkilöauto oli ajautunut väärälle
kaistalle.
Nainen kuoli välittömästi.
Toista autoa kuljettanut mies
loukkaantui.
Valtatie 9 oli pari tuntia poikki pelastustöiden takia. Keli oli
aamulla jäinen ja liukas. STT

Vertailu netissä on helppoa

Oikaisu

Katimari Partanen

tuksesta. Uutisen otsikko ”Viittomakielisen opetuksen tarve
lisääntynyt” oli harhaanjohtava. Viittomakielisen opetuksen
tarve ei ole kasvanut yleisesti, vaan maahanmuuttajalapset ovat tuoneet vähentyneelle
viittomakielelle uutta tarvetta
ja opetukselle uudenlaisia haasteita. Viittomakielinen opetus
ja viittomakielisten lasten määrä on vähentynyt merkittävästi
sisäkorvaistutteiden ansiosta.
Sisäkorvaistute mahdollistaa
puheen ja ympäristön äänien
kuulemisen.

entistä helpompaa.
Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hakualusta internetissä tarjoaa nyt lähes sata nuorille suunnattua palvelua. Hakuja voi tehdä
esimerkiksi opinnoista tai mieltä
askarruttavista elämäntilanteen
muutoksista.
– Palvelu on tosi jees, kehittäjäasiakkaana toiminut Juhani
Kemppainen sanoo. Kemppainen toimii kajaanilaisella Klubitalo Tönärillä.
Kemppainen toivoo, että palvelu olisi ollut käytössä jo vuosikymmen sitten.

Maanantain lehdessä oli uu•tinen
viittomakielisestä ope-

Juhani Kemppainen , Katariina Hentilä ja Marita Pikkarainen kertoivat kokemuksia Hyvinvoinnin palvelutarjottimen suunnittelusta ja käytöstä.

Kainuulaisnuorten
palvelut esillä ja
vertailtavissa yhdessä
paikassa.
Kainuussa nuorille tarjottavien
•palvelujen
etsiminen ja vertailu on

Liikenne
lauantaina 19.3.
Teema kertoo kuluttajille monipuolisesti liikenteen uusimmat
trendit sekä ajankohtaisimmat tuotteet ja palvelut.
Etenevä kevät tuo liikenteeseen myös mopot, mönkijät ja
moottoripyörät sekä vesille veneet.
Teeman artikkelit yhdessä mainosten kanssa herättävät
ajopelien kunnostukseen tai uuden hankitaan.
Tavoita alueemme ostovoimaiset asiakkaat – meillä on joka päivä melkein
50 000 lukijaa. Lisää silmäpareja saat kampanjallesi verkon ja mobiilin avulla.
Kysy meiltä tarjous!
Hyödynnä nyt teeman edulliset mainostilat ja varaa omasi heti!

– Tästä löytyy olennainen,
Kemppainen sanoo.
Nuoriso-ohjaaja Miikka Kortelainen Kajaanin kaupungilta uskoo, että hakupalvelusta on hyötyä
sekä työntekijöille että nuorille.
Googlesta tai muista hakukoneista
Kainuun sote-kuntayhtymän tarjoama palvelu eroaa siinä, että se
on luotettavampi.
– Hyvä työkalu esimerkiksi etsivälle nuorisotyölle.
Kortelainen kehottaa ottamaan
nuoria mukaan myöhempään kehitystyöhön. Oma mobiilisovellus
olisi tärkeä.
Nettipalvelu on myös järjestöille näkymisen paikka.
– Moni tekee arvokasta työtä,
joka ei ole aiemmin näkynyt.
Suunnittelija Esko Pääskylä

esitteli hakupalvelua sidosryhmille maanantaina Kajaanissa. Suurin
osa nuorten palveluista soveltuu
myös muille käyttäjille. Esillepa-

noa on mietitty sekä tuottajien
että kehittäjäasiakkaiden kanssa.
Palvelu ohjaa myös valtakunnallisille sivustoille.
Aiemmin on listattu kotiin tilattavat palvelut, lapsiperheiden
palvelut, työikäisten palvelut sekä
omaishoitajien palvelut.
– Eri asiakasryhmien palvelutarjontaa on lisätty merkittävästi.
Palvelut on ryhmitelty nuorten
elämäntilanteiden mukaan. Pääotsikoita ovat muun muassa pallo hukassa, mistä apua työllistymiseen
sekä rahat riittämään.
– Asiakaslähtöisyys on tärkeää ja
että asiakas löytää palvelun.
Pääskylä painottaa myös vertailua ja arviointia. Haussa voi vertailla esimerkiksi hintoja.
Hakuja voi tehdä myös vapaamuotoisella tekstillä. Esimerkiksi hakusana työ antaa 17 eri otsikkoa, työturvallisuuskortista nuorten työpajoihin. Kunnittain eroja
on jonkin verran. Hyvin tietoa on

Aikataulu:
Varaukset ja aineistot viimeistään
torstaina 17.3. klo 16 mennessä.
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esimerkiksi Suomussalmelta.
Hyvinvoinnin palvelutarjotin
on Kuntaliiton lähipalvelukilpailun 2015 voittaja. Yhteydenottoja
on tullut Oulusta, Kuusamosta ja
Pohjois-Karjalasta.
– Palvelu täydentyy koko ajan.
Saamme yrityksiä innostumaan ja
tulemaan markkinapaikalle, kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen
sanoo.
Alustan kehittäminen alkoi
vuonna 2013. Hankerahoituksella aloitettu toiminta on nykyisin
vakinaista. Sivunavauksia on kuukausittain yli kaksituhatta.
– Uskomme kovasti, että tälle on
tulevaisuudessa tarvetta.
Palvelujen laatu on tuottajien
vastuulla. Rekisteröityneiden pitää myös sitoutua tietojensa päivittämiseen.
Erilaisia käyttöideoita tulee kentältä. Seuraavaksi suunnitellaan
koottavaksi vammaispalveluita.
66 palvelutarjotin.kainuu.fi

