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E S KO PÄ Ä S KY L Ä

PALVELUTARJOTTIMEN kehitystyössä mukana olleiden Pasi Meriläisen (vas.), Marita Pikkaraisen ja Kristiina Anttosen mukaan palvelutarjotinta hyödyntävät kainuulaisten lisäksi myös ul-

kopaikkakuntalaiset.

Palvelutarjottimen valikoima laajeni
Kainuulaiset ovat
löytäneet viime vuonna
perustetun hyvinvoinnin palvelutarjottimen. Palveluntuottajia
kaivattaisiin sivustolle
vielä lisää.
Elina Korhonen
Kainuun soten sähköisestä hy•vinvoinnin
palvelutarjottimesta
löytyy nyt apua myös työn hakemiseen ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Sote julkisti tiistaina palvelutarjottimeen tehdyt täydennykset. Lisäykset palvelevat erityisesti
työikäisiä kainuulaisia.
–Nykyisessä työllisyystilanteessa tähän on varmasti tarvetta, Kainuun soten kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen toteaa.

Palvelutarjotinta kehittämässä
olleen sosionomiopiskelija Pasi
Meriläisen mukaan työnhakeminen on muuttunut viime vuosina
paljon, ja ihmiset kaipaavat tähän
tukea.
PALVELUTARJOTTIMEEN on lisätty
työllisyyspalveluja tarjoavien yritysten ja yhdistysten lisäksi muun
muassa kriisi- ja oikeusapua sekä
velkaneuvontaa tarjoavia palveluntuottajia.
Tarkoituksena on, että ihmiset
löytäisivät palvelutarjottimen
avulla oman alueensa hyvinvointipalvelut mahdollisimman vaivattomasti.
–Kriisitilanteessa asiakas ei jaksa itse kaivella tietoa siitä, miltä
taholta saa apua nopeimmin, Meriläinen toteaa.
–Palvelutarjotinta ei ole rakennettu organisaatiorakenteiden mukaisesti, vaan asiakkaat voivat etsiä
palveluita eri elämäntilanteiden

mukaan, Kainuun soten johtava
sosiaalityöntekijä Kristiina Anttonen lisää.
Kainuun sote lanseerasi hyvinvoinnin palvelutarjottimen viime
vuonna.
–Palvelutarjottimen käyttö on
lisääntynyt voimakkaasti, projektipäällikkö Esko Pääskylä toteaa.
KUN VIIME VUONNA verkkosivus-

tolla oli 79 uutta asiakasta kuukaudessa, nyt uusia käyttäjiä on
joka kuukausi noin 250. Yhteensä
palvelutarjotinta käyttää kuukausittain Pääskylän mukaan tuhansia ihmisiä.
Palveluntuottajia kaivattaisiin
sivustolle nykyistä kattavammin.
–Tämä on ilmainen markkinapaikka yrityksille ja yhdistyksille,
Pikkarainen muistuttaa.
Pääskylä kertoo, että uusia palveluntuottajia houkutellaan mukaan tällä viikolla Kajaanin Markkinakadulla. Oman yrityksensä tai

M I K Ä?

Hyvinvoinnin palvelutarjotin
• Kainuun soten verkkopalvelu,
jonne on koottu Kainuun alueella
tarjottavia hyvinvointipalveluja.
Palveluntuottajat ovat julkisia organisaatioita, yrityksiä tai
yhdistyksiä.
Tällä hetkellä sivustolta löytyy
työikäisten, omaishoitajien, lapsiperheiden palveluja, sekä kotiin
tilattavia palveluja.
Palvelutarjottimelle aiotaan
lisätä myöhemmin nuorten ja

•
•
•

yhdistyksensä saa lisättyä palvelutarjottimeen alle puolessa tunnissa.
Kainuun soten kehittämä palvelutarjotin eteni vastikään viiden
parhaan joukkoon Suomen Kuntaliiton järjestämässä kilpailussa,

ikääntyneiden palveluja sekä
vammaispalveluja.
Sivustolla voi arvioida käyttämänsä palvelut ja tarkastella muiden asiakkaiden tekemiä arviointeja. Myös eri palveluntarjoajien
hintoja voi vertailla keskenään.
Palvelutarjotinta käyttävät tutkimusten mukaan myös ulkopaikkakuntalaiset, jotka etsivät todennäköisesti palveluja Kainuussa
asuville omaisilleen.

•
•

jossa etsitään parasta ideaa lähipalveluiden järjestämiseen.
–Kuulimme, että hyvinvoinnin
palvelutarjotin on ainutlaatuinen
konsepti koko Euroopassa, ei pelkästään Suomessa, Pääskylä kertoo.

Höyrylaiva Kouta aloittaa tänään risteilyt Oulujärvelle
Taru Paavoseppä
Höyrylaiva Koutan yleisöristeilyt
•Oulujärvelle
käynnistyvät tänään
keskiviikkona. Samalla avautuu
Kalkkisillan laiturilla höyrylaivan
laituriterassi, joka on avoinna heinäkuun ajan tiistaista lauantaihin.

Tänä kesänä Kouta risteilee koko heinäkuun ajan Paltaniemelle
torstaista lauantaihin kaksi kertaa
päivässä sekä sunnuntaisin Ärjänsaareen.
Lähtölaiturina risteilyille on Kajaanin Kalkkisillan laituri (os. Kalkkisillantie 4), joka sijaitsee aivan

Kajaanin keskustan läheisyydessä.
Kalkkisillan laituriiin pääsee kävellen Linnansillalta alas tervakanavan ohitse jokirantaan.
Heinäkuun ensimmäisellä viikolla risteilyt Paltaniemelle lähtevät
keskiviikkona, torstaina ja lauantaina klo 12 ja klo 17, perjantaina

klo 10. Risteilyn kesto on neljä tuntia, ja laiva pysähtyy Paltaniemellä
noin tunnin ajan.
Sunnuntaina höyrylaiva Kouta
risteilee Ärjänsaareen. Risteilyn
lähtö on klo 11 ja laiva on Ärjässä klo 13.30. Takaisin Ärjästä laiva
lähtee klo 16.00 ja on perillä Ka-

jaanissa klo 18.30.
Höyrylaiva Koutaan mahtuu kerrallaan 60 matkustajaa, laiva on
katettu puoliksi ja salongissa on
istumapaikkoja 35 matkustajalle.
Lippuja voi ostaa joko ennakkoon
Kajaani Infosta tai laivasta puoli
tuntia ennen risteilyä.

