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uUTISET

uUTISET
Poliisiuutisia
■■Thaimaalaisten marjanpoimijoiden ja sotkamolaisen miehen välillä
tuli erimielisyyttä marjanpoiminnasta lauantaina, kun kaksi marjanpoimijoiden autoa ajoi miehen pihatielle. Mies ei halunnut marjapoimijoita pihalleen, joten hän meni seisomaan autojen eteen ja huitoi poimijoita poistumaan tulosuuntaan. Toisen auton kuljettaja onnistui peruuttamaan auton ja perävaunun noin
150 metrin päähän tien risteykseen,
mutta toisen vastaavan yhdistelmän
kuljettajalta ei peruuttaminen onnistunut. Useista yrityksistä huolimatta ja peräkärry meni linkkuun.
Tämän vuoksi paikallinen mies kävi
irrottamassa peräkärryn vetokoukusta ja toiset thaimaalaiset työnsivät peräkärryn kääntöpaikalle. Marjanpoimijoiden mukaan kumpaankin autoon oli tullut pieniä vaurioita,
koska mies oli lyönyt autojen konepelteihin nyrkillä sekä avannut toisen auton oven ja paiskannut sen
kiinni kovalla voimalla. Thaimaalaisten asioita Suomessa hoitavien
yritysten edustajat ovat vailla korvauksia autojen vahingoista sekä marjanpoimijoille aiheutuneesta poimintatulojen menetyksestä. Poliisi
tutkii asiaa lievänä vahingontekona.
■■Kajaanilainen vuonna 1978 syntynyt mies aiheutti pahoinpitelyllään
naisystävänsä käden katkeamisen.
Pahoinpitely tapahtui Kajaanissa
Maahisentiellä yksityisasunnossa
varhain sunnuntaiaamuyöllä. Mies
otettiin kiinni asian selvittelyä varten ja pahoinpitelyn uhri vietiin sairaalaan hoidettavaksi.
■■Suvi 440 SM vene anastettiin
29.7. – 5.8. välillä Sotkamosta Jormasjoen ylävirralta. Vene airoineen
vietiin. Kannaksentie 21a -kiinteistön mailta. Vene on väriltään valkoinen. Asiasta tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin numeroon
0295416520.

Kesäyliopisto
järjestää
kätilötyön
erikoistumisopintoja
» Kainuun kesäyliopisto tarjoaa
mahdollisuuden erikoistua kätilötyön asiantuntijaksi.
Kätilöntutkintoon johtavat teoriaopinnot alkavat Kainuun kesäyliopistolla syyslukukaudella.
Opinnot toteutetaan yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Opetuksesta vastaa Savonia ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö.
Pääsyvaatimuksena opintoihin
on sairaanhoitajan tai terveydenhoitaja AMK -tutkinto.
Opinnot koostuvat viidestä
opintojaksosta.
Teoriaosuuden suoritettuaan
opiskelijan on mahdollista pyrkiä
erillisvalinnan kautta Savonia
ammattikorkeakoulun tutkintoopiskelijaksi jatkamaan kätilön
tutkinto-ohjelmaan kuuluvia
opintoja.

Hyvinvoinnin
palvelutarjotin
tarjoaa
palvelut kotiin
Samalta tarjottimelta voi tilata sekä julkisia
että yksityisiä palveluja
Simo Hyttinen
”Täältä asiakas löytää palvelut ja palveluntuottajat asiakkaat”, kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen lupaa, kun hän esittelee Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon uutta hyvinvoinnin palvelutarjotinta, jota
kootaan parhaillaan.
Tarjotin on keskeinen osa Kainuun soten sähköisen asioinnin kehittämistä. Siltä löytyvät jatkossa sekä julkisesti rahoitetut että omarahoitteiset palvelut, joita ihmiset tarvitsevat koteihinsa.
”Se, että samalla tarjottimella on
sekä julkiset että yksityiset palvelut,
on ainutkertaista koko Suomessa”,
projektipäällikkö Esko Pääskylä sanoo.
Tarjotinta on koottu asiakkaan
lähtökohdista, mikä sekin on poikkeuksellista.
”Olemme saaneet tästä hyvää palautetta”, Pikkarainen kertoo.
Tarjottimelle on tarkoitus koota
kotiin tilattavia, hyvinvointiin liittyviä palveluja. Siltä löytyvät niin siivouspalvelut, kotihoito, kotisairaanhoito, ateriapalvelut, talonmiehen
palvelut, kauppakassipalvelut, kylvetyspalvelut, kampaamo- ja parturipalvelut, tietokonehuolto ja -neuvonta, henkistä vireyttä tukevat palvelut kuin kotieläinten hoitopalvelut
ja paljon muuta.
Asiakas valitsee tarjottimel-

ta ensin oman asuinalueensa, sitten
palvelun, jota tarvitsee. Tämän jälkeen hän voi hakea listan palveluntarjoajista ja verrata palveluiden sisältöjä ja hintoja.
Järjestelmässä on myös laskuri,
joka laskee, mikä on palvelun kokonaishinta ja mikä siitä on asiakkaan
oma tai asiakasmaksun osuus.
”Laskuri laskee kokonaishintaan
myös kilometrikorvauksen. Edullisempi palvelu voi tullakin sen kanssa kalliimmaksi”, Pääskylä huomauttaa.
Tarjottimeen sisältyy myös kalenteritoiminto, josta asiakas voi joidenkin palvelujen osalta katsoa vapaat ajat valitsemaltaan palveluntarjoajalta.
Tarjottimen kautta voi antaa
myös palautetta palveluista. Tämä

tapahtuu niin sanottuna hymynaama-arviointina. Naamoja on viisi,
iloisesta yrmeään hymiöön. Arviointitulos on kaikkien nähtävissä tähtiluokituksen muodossa.
”Sanallista palautetta voi antaa
erikseen palautelomakkeella, joka
menee palveluntuottajalle ja jota
muut eivät pääse lukemaan”, Pääskylä kertoo.

Palvelutarjotin on
palveluntuottajille
ja asiakkaille täysin
maksuton.

A

Palvelun tuottajille pal-

velutarjotin on hyvä ja edullinen
markkinapaikka.
”Se on palveluntuottajille ja asiakkaille täysin maksuton. Kainuun
soten tehtävä on lisätä kainuulaisten
hyvinvointia ja yksi keinoista on
edistää toimivien hyvinvointipalvelujen markkinoiden kehittymistä
palvelutarjottimen avulla.”
Tarjottimen markkinointi on alkanut tässä kuussa. Sille on ilmoittautunut jo useita yrittäjiä, yrityksiä
ja järjestöjä, mutta lisää vielä kaivataan. Kirjautuminen on palveluntarjoajalle pieni vaiva, mutta siitä voi
olla hänelle suuri hyöty.
”Tietojen vieminen tarjottimelle
vaatii aikaa noin 15 minuuttia”, kertoo suunnittelija Tiina Kärkkäinen,
joka on markkinoinut palvelutarjotinta lähettämällä sähköpostia ja
soittamalla palveluntarjoajille. Vastaanotto on ollut hyvä.
Palveluntarjoajat sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin ja antavat palvelulupauksen siitä, mihin asioihin
sitoutuvat. Lupaukset on pisteytetty,
joten asiakas voi vertailla palvelujen
laatua myös tällä perusteella.
Entä jos palveluja tarvitsevalla ei ole käytössä omaa tietokonetta ja nettiyhteyttä? Eipä hätää,
Pääskylä lupaa.
”Nettiyhteys löytyy kirjastosta ja
lisäksi Kainuun soten asiakasohjaajilla on tietokone, josta he voivat asi-

Fakta

■■Veli-Antti Leinonen esitteli omistamiaan kolmea metsästyskoiraansa eli
Harmaita Norjan hirvikoiriaan. Mukana oli myös Veli-Antin 5-vuotias Eetupoika, joten ainakin Veli-Antti haluaa opastaa lapsensa jo nuorena riistahoitotyöhön.

Hyvinvoinnin
palvelutarjotin

Paltamon
Vaarankylällä
vietettiin perheja riistapäivää

■■     Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle

kootaan aluksi kotiin tilattavat palvelut.
■■     Niitä ovat muun muassa kotisiivous,
kotihoito, kylvetyspalvelut, ateriapalvelut, kampaamo- ja parturipalvelut,
kotieläinten hoito, tietokonehuolto ja
neuvonta, talonmiehen palvelut ja kiinteistönhuoltopalvelut.
■■     Yrityksille ja järjestöille palvelutarjotin on uusi hyvinvointipalvelujen
markkinapaikka.
■■     Palvelutarjotin on avattu palveluntuottajille heinäkuussa.
■■     Asiakkaille markkinointi aloitetaan
alkusyksystä.
■■     Palvelutarjottimeen voi jo nyt tutustua osoitteessa: http://sote.kainuu.fi/
palvelutarjotin

Pentti Määttä

akkaan kanssa hakea palveluita.”
Terveyskeskuksissa on myös
omahoitopisteitä, joista saa apua
tässäkin asiassa.
Järjestelmä mahdollistaa myös
sen, että muualla asuvat lapset voivat toimia palvelujen tilaajina ikääntyville vanhemmilleen tai muille
omaisilleen.
Hyvinvoinnin palvelutarjotin on jatkoa noin kolme vuotta

kestäneelle Aktiiviasiakas-hankkeelle. Rahoitus lyhyelle käyttöönottohankkeelle on saatu Kainuun liitolta (70 %) ja Kainuun sotelta (30
%).
”Olemme käyttäneet tähän tämän
vuoden viimeiset, vielä käyttämättömät kehittämisrahat. Palvelutarjottimen mahdollistaa Kainuun hallintokokeilun viimeisimmät Kainuun kehittämisrahan rippeet. Vuodenvaihteen jälkeen rahat olisi jo pitänyt palauttaa valtiolle”, Pääskylä kertoo.
Hanke päättyy marraskuun lopussa, minkä jälkeen sen palvelutarjottimen pitäisi olla kokonaisuudessaan käytössä. Palvelutarjottimeen
voi jo nyt tutustua osoitteessa:
http://sote.kainuu.fi/palvelutarjotin

■■”Olemme saaneet palvelutarjottimesta hyvää palautetta”, kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen (vas.), projektipäällikkö Esko Pääskylä ja suunnittelija Tiina Kärkkäinen kertovat.

» Paltamon Vaarankylän kylätalolla
järjestettiin perhe- ja riistapäivä, jossa tehtiin tunnetuksi niin kyläyhdistysten kuin metsästysseurojenkin
toimintaa. Lauantain tapahtuma liittyi samalla valtakunnalliseen, Suomen Riistakeskuksen nimeämään
perhe- ja riistapäivään, jonka aikana
metsästysseurat tekevät toimintaansa tunnetuksi.
Metsästysseura Hukkalan Erä
ry:n puheenjohtaja Veli-Antti Leinonen sanoo, että he halusivat olla
nyt mukana ja yhteistyössä Vaarankylän kyläyhdistyksen kanssa, mikä
on todettu hyväksi toimintamalliksi
muidenkin tapahtumien järjestelyissä.
Tätä todistelee myös kyläyhdistyksen puheenjohtaja Terttu Väisänen.
”Yhteistyö metsästysseuran kanssa on toiminut moitteitta. Metsästysseurassa toimii paljon henkilöitä,
jotka ovat myös kyläyhdistyksen jäseniä, ja Vaarantalon pihapiirissä on
niin kyläyhdistyksen kuin metsästysseurankin toimitiloja.”
Veli-Antti Leinonen pitää perheja riistapäivän järjestämisiä tärkeinä
riistanhoitotyön ja metsästysharrastuksen vireyttämisen kannalta.
”Näyttää pahasti siltä, että metsästysseurojen toiminta koko ajan
vähentyy, minkä vuoksi tiedottaminen ja toiminnan esille tuominen on

entistäkin tärkeämpää. Nuoria kaivataan enemmän mukaan, koska
seurat ovat ukkoutumassa.”
Leinonen itse on ollut metsästysseuratoiminnassa aivan pienestä pojasta lähtien ja ei kadu mukaan tuloaan. Metsästysharrastus on niin
henkisen kuin fyysisenkin kunnon
ylläpidossa hyvä lääke.
Päivän aikana järjestettiin eri

puolilla valtakuntaa monenlaista
riistanhoitoon ja metsästykseen liittyvää toimintaa. Oli luontopolkua,
ilmakivääriammuntaa, koiraesittelyjä, ruoanvalistusta nuotilla, pieniä
riistanhoitotöitä jne.
Paltamossa etenkin linnunpönttöjen teko kiinnosti yleisöä. Niiden
tekoa oli opastamassa luontoaktivistina tunnettu biologi Vesa Hyyryläinen, jonka hyppysissä on syntynyt
jo tuhansia linnunpönttöjä, osa Paltamonkin metsiin.
Vaarankylän kylätalolla Veli-Antti
Leinosen metsästyskoirien esittelyn
ja Vesa Hyyryläisen linnunpönttöjen
teko-opetuksen lisäksi ammuttiin ilmakiväärillä pilkkaa sekä jaettiin
riistanhoitoon ja metsästykseen liittyvää tietoa. Pihapiirissä syötiin soppatykissä keitettyä palvilihakeittoa
ja lähistöllä olevassa grillikodassa
nautittiin maukkaasta nokipannukahvia.
Vaarantalon juhlasalissa oli puolestaan esillä Paltamon viidestä kyläalueesta valmistuneet Ekomuseokartat.

