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Pääkirjoitus Kilpeläisen Juntta

Kainuun 
tulevaisuus on 
lapsissa
Kainuun hallintokokeilua varten oli kuntien ja päättäjät kutsuttu koolle Kuh-
mo-taloon vuonna 2003. Vastustin jo tuolloin Kainuun vanhemmilla päät-
täjillä ollut asennetta: ”meidän on itse sopeutettava palvelumme alenevaan 
väestökehitykseen”.

Miksi maakuntavaltuuston silloinen puheenjohtaja ja nykyinen valmistelu-
johtaja naulasi Kainuun tavoitteeksi alenevan väestökehityksen? Kainuu sai 
vain pieniä roposia hallintokokeilun tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. 
Hallintokokeilun olisi pitänyt puuttua väestökehityksen kääntämiseen sekä 
koulutuksen ja työpaikkojen lisäämiseen. Ei riittäneet edunvalvontataidot. 
Pian menetettiin lastentarhanopettajien koulutus ja OKL.

Kainuussa asui vuonna 2000 vielä 85 736 henkeä. Vuonna 2020 enää 71 664. 
Alle 20-vuotiaita kainuulaisia oli vuonna 2000 yhteensä 21 415 henkeä, vuon-
na 2020 enää 13 440. Alle 20-vuotiaiden osuus kainuulaisista vuonna 2000 
oli 25,0 % ja vuonna 2020 enää 18,8 %. Yli 65-vuotiaiden osuus oli noussut 
samaan aikaan 16,7 %:sta jo 29,2 %:iin. On hienoa asia, että meillä on paljon 
yli 65-vuotiaita. Kainuussa pitäisi olla sama määrä lapsia kuin vuonna 2000 
tai enemmänkin.

Työllisyyden ratkaisemiseksi tarjotaan kuin hokkus pokkus -keinona työpe-
räisen maahanmuuton lisäämistä. Sotkamon valtuustossa arvioitiin tarvitta-
van 400-500 maahanmuuttajaa korvaamaan eläköityjiä. Miksi? Sotkamossa 
oli vuonna 2000 yhteensä 24 % väestöstä alle 18-vuotiaita, nyt enää alle 18 
%. Samaan aikaan väkimäärä on laskenut 11 100:sta reiluun 10 300:aan. Jos 
tuo 800 henkeä enemmän olisi pelkästään Sotkamossa, niin lapsia olisi n. 500 
enemmän ja aikuisia 300-400 enemmän. Niin, ei tarvittaisi lisää maahan-
muuttoa, jos oma kansa lisääntyisi.

”Lapsentekohan on mukavaa.” Näin minulle tuli eräs vanhempi pariskunta 
kerran torilla sanomaan, pieni pilke silmäkulmassa. Noiden sanojen takana 
oli kuitenkin vahva viesti. Tulevaisuus on lapsissa ja perheissä. Kainuun pää-
töksentekijöiksi tarvitaan ihmisiä, jotka eivät enää ajattele malleja, jossa kaik-
kea ajetaan alas. Työ ja toimeliaisuus lähtee väestön kasvusta. Siihen pitää 
panostaa. Kainuun tulevaisuus on lapsissa. Ja lapsiakin syntyy, kun luomme 
Kainuusta mielikuvaa maailman parhaana paikkana.

 
 

Sananvapaus rajoittuu, kun mediat vähenevät ja puhuvat yhdellä äänellä. Va-
paus koskemattomuuteen viedään, jos on pakko ottaa rokote, jonka vaikutus-
ta pitkällä aikavälillä terveyteen ei tiedetä. Uskonnonvapautta yritetään vie-
dä, kun valtakunnansyyttäjälaitos vie kristittyjä ja muita poliitikkoja käräjille 
Raamatun tulkinnoista. Pysytään rohkeina ja lujina. Jeesuskin sanoi opetus-
lapsille (Matt 10:16-20): ”Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. 
Olkaa siis viisaat kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.

Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä 
synagogissaan. Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään 
minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. Mutta kun teidät luovutetaan 
viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, 
sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette 
puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.”

Sami Kilpeläinen
Sotkamon kunnanvaltuuston III varapuheenjohtaja, 
elinvoimajaoston puheenjohtaja

Äänestä jos 
henkesi on 
sinulle kallis

Tammikuun aluevaaleissa valitaan päättäjät päättämään myös Sinun ja läheis-
tesi hengestä ja terveydestä. Siksi jokaisen äänioikeutetun on äärimmäisen tär-
keää äänestää näissä vaaleissa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät pois kuntien toimival-
lasta vuoden 2023 alusta. Nyt pidettävissä vaaleissa valitaan Suomen eri hyvin-
vointialueille päättäjät neljän vuoden toimikaudeksi. 

Sote-uudistusta perustellaan etenkin sillä, että nykyisellään kuntien asukkai-
den yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu. Lisäksi  väestöryhmien 
väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen suuret. Tulevai-
suuden uhkakuviin maalataan myös ikärakenteen heikentymistä. Siksi tarvitaan 
vahvemmat järjestäjät sosiaali- ja terveystoimen palveluille ja pelastustoimelle.

Maaseudun, jota Suomessa kyllä onneksi riittää, kohtalonkysymys onkin, mi-
ten alueellinen tasa-arvo palveluiden saannissa toteutuu hyvinvointialueiden 
kautta, koska nyt jo useissa maakunnissa on sote-palvelut keskitetty maakun-
takeskukseen ja toimittu vastoin yhdenvertaisuutta. Tulevissa aluevaaleissa 
tarvitaan vahvaa maaseudun asukkaiden edunvalvontaa laajemmassa mitta-
kaavassa.

Mistä aluevaltuustoihin valittavat päättäjät sitten päättävät? Ainakin hyvin-
vointialueen toimintamallien suunnittelusta,  lähipalvelupisteistä, sähköisis-
tä  palveluista  ja hyvinvointialueelle mahdollisesti keskitettävistä palveluista. 
Kaikessa pitäisi huomioida  alueen asukkaiden tarpeet siten, että perustason 
palvelut olisivat esteettömästi saatavilla ja saavutettavissa. Kuulostaa hienolta 
suunnitelmalta, mutta miten se toteutetaan ja mitkä ovat ehdottomia perus-
edellytyksiä yhdenvertaisuudelle ja saavutettavuudelle? 

Maaseudun tieverkon kunto tulee olla riittävä. Lähipalvelun voi hakea myös 
etäämpää, jos sen piiriin pääsee edes kohtuullisen hyväkuntoista ja turvallista 
tietä pitkin. Suomen maaseudulla on edelleen teitä, joiden kunto on sama kuin 
Ville Haapasalon Venäjältä kertovissa dokumenteissa. 

Teiden lisäksi kaavoituksella on suuri rooli. Kuntien tulee sallia maaseudulle 
rakentaminen. Mediasta saa lukea, kuinka ainakin ennen koronaa väki pak-
kaantui kaupunkeihin. Tokihan sinne muutetaan, missä on työpaikkoja ja uusia 
asuntoja. Helsinkiinkin rakennetaan vuositasolla 7000 uutta asuntoa - sinne 
siis tyhjennetään maakuntia ja sijoitetaan väkeä maamme rajojen ulkopuolelta. 
Riittävä palvelutaso ja palveluverkko edellyttää, että palveluille on myös käyt-
täjiä. Joko fyysisesti tai etänä.

Kohtalonkysymyksen maaseudun elinvoiman kannalta voi tiivistää saavutetta-
vuuteen eli teihin, tietoliikenneyhteyksiin  ja kaavoitukseen. 

Osaavan henkilökunnan saatavuus puhuttaa aluevaalien alla. Tulevan hyvin-
vointialueen toiminnan kannalta yksi kriittinen menestystekijä on osaavan 
hoitohenkilökunnan saatavuus nyt ja tulevaisuudessa. 

Keinoksi on hallituspuolueiden taholta väläytelty filippiiniläishoitajia. Ajatuk-
sena varmaan ihan kannatettava, mutta miten on käytännön laita?  

Suurin ongelma on kielitaito tai paremminkin sen totaalinen puuttuminen. 
Tuttu hoitaja sairaalanmäeltä kertoi omasta kokemuksestaan uransa varrelta: 
ei kaukomailta tänne tuotettu hoitaja ymmärrä kuhmolaisukkien eikä kajaani-
laismummojen aitoa kainuunmurretta eikä kainuulaisia murresanoja.  

Ei myöskään mikään tekninen ”translaattori-aparaatti” murretta simultaani-
tulkkaa, joten siinä tarvitaan suomalainen hoitaja tulkkaamaan vierasmaalai-
selle hoitajille ”että mitä se vuode-osaston mummo tai ukki on vailla”. Vieras-
maalaisella hoitajalla on siten täystyöllistävä vaikutus ainakin kielitaitoisiin 
kanssahoitajiin nähden. 

Ehdoton edellytys hoitotyön ja lääkärityön tekemisessä on kielitaito. Kun kyse 
on hengestä ja terveydestä, ei tällä asialla pidä leikkiä eikä tästä tule tinkiä. 

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Sotkamossa kolmanneksi eniten hotelliyöpymisiä koko Suomessa

Julkaisuajankohta:
Tammikuu 2022

Painomäärä: 36 750 kpl

Päätoimittaja: 
Piia Kattelus-Kilpeläinen

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Hotelliyöpymiset kasvoivat Suo-
messa tammi-marraskuussa 2021 
yhteensä 18,0 prosenttia vuoden ta-
kaiseen nähden.
 Yöpymisiä oli yhteensä 11 725 
583 kappaletta hotelleissa koko 
maassa. Kotimaisten matkustajien 
yöpymisiä oli tästä noin 90 prosent-
tia eli 10 535 143.

Helsinki, Tampere 
ja Sotkamo top3:ssa

Sotkamo on ollut alku vuoden aikana 
Suomen 3. suosituin hotellimajoittu-

jien määrällä mitaten.
 Sotkamossa hotelliyöpymisiä oli 
627 297 kappaletta tammi-marras-
kuun aikana.
 Helsingissä yöpymisiä hotelleis-
sa 11 ensimmäisen kuukauden aika-
na oli 1 727 814.
 Tampereella hotelliyöpymisiä 
oli alku vuonna 801 357 kappaletta.

Ulkomaalaisten yöpymiset 
laskivat kolmanneksen

Suomessa koronapandemia ei vielä 
merkittävästi vaikuttanut majoituk-

siin tammi-helmikuussa.
 Vaikka yhteiskunta on alkanut 
hitaasti aueta, olivat hotelliyöpymi-
set edelleen ulkomaalaisten osalta 
-32,8 prosenttia edellisestä vuodes-
ta.
 Suomessa ulkomaalaisten yö-
pymiset keskittyvät pääkaupun-
kiseudulle. Marraskuun loppuun 
mennessä yhteensä 1 190 440:stä 
yöpymisestä Uudellamaalla oli yli 
puolet eli 628 254 yöpymistä.
 Helsingissä yövyttiin 410 783 
ja Vantaalla 128 450 kertaa. Lapis-
sa yöpymisiä oli yhteensä 152 856 

kappaletta. Kainuu sen sijaan on 
kotimaan matkailuvetoinen, sillä 

Kainuussa ulkomaalaisten osuus 
kaikista hotelliyöpymisistä oli vain 

kolme prosenttia eli 25 153 yötä.

Lapin matkailijoista vuonna 2019 pe-
räti 52,1 prosenttia oli ulkomaalais-
ten yöpymisiä. Vuonna 2020 määrä 
laski 37,8 prosenttiin.
 Lapissa oli vuonna 2019 yhteen-
sä  1 627 311 ulkomaalaisten yöpy-
mistä kaikissa majoitusliikkeissä. 
Vuonna 2020 määrä oli 775 760.
 Marraskuun loppuun mennessä 
ulkomaalaisten yöpymisiä oli Lapis-
sa tilastoitu 191 904 yöpymisvuo-

Kainuun sote hyväksyi yksimielises-
ti -8,106 miljoonan euron tappion 
vuoden 2022 talousarvioon vuodelle 
2022 joulukuun 21. päivä pidetyssä 
sote-valtuuston kokouksessa.
 Kainuun soten tulosta syö pa-
hasti ’taloudellisesti pitkäksi men-
nyt’ sairaalainvestointi. Alun perin 
sairaalainvestoinnin oletettiin ole-
van noin 100-105 miljoonaa euroa, 
mutta lopulta kustannuksia kertyi yli 
165 miljoonaa euroa, jopa noin 170 
miljoonaa euroa.

Poistot karanneet

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä pois-
tot olivat -5,268 miljoonaa euroa. 
Poistoilla tarkoitetaan menettelyä, 
jossa eri vuosina tehnyt rakennus- 
tai laiteinvestoinnit jaetaan seuraa-
ville vuosille tasaerin esim. 20 vuo-
den aikana.
 Vuonna 2022 Kainuun Soten 
poistot ovat jo hurjat -13,738 mil-
joonaa euroa. Vuodesta 2014 on 
yhteensä kahdeksan vuoden aikana 
kertynyt lisää kuluja vuosimenoihin 
hurjat -8,470 miljoonaa euroa.
 Poistojen kasvu selittää osaltaan 
Kainuun soten talouden heikkene-
misen.

Kainuun Soten tulosta rasittaa kalliit investoinnit
Investointikulut syövät 
muita palveluja

Sotkamon kunnanvaltuuston III va-
rapuheenjohtaja Sami Kilpeläinen 
kritisoi voimakkaasti Kainuun Soten 
taloudenpitoa:
 -Kajaanin keskussairaalainves-
tointi oli tottakai välttämätön, mut-
ta yli 60 miljoonalla eurolla pitkäksi 
mennyt investointi on kestämätön 
yhtälön kainuulaisten hoitamisen 
kannalta, sanoo Kilpeläinen.
 Kajaanin uuden sairaalan hinta-
lappu on arviolta noin 170 miljoonaa 
euroa.
 Talousmiehenä profiloitunut 
Sami Kilpeläinen laskee, että in-
vestoinnin karkaaminen käsistä on 
tehnyt joka vuodelle jopa 3-4 mil-
joonan euron lisälaskun. ”Se on pois 
ihmisten palveluista tai kuntalaisten 
muista palveluista.”

Hoitajapula vaivaa, 
vaikka hallinto kasvaa

Kainuun Soten henkilömäärä vuo-
den 2020 lopussa oli 3421 henkilö-
työvuotta. Vuonna 2014 vastaava 
luku oli 3191 henkilötyövuotta.
 Kuntayhtymän hallinnossa ja 

tukipalveluissa työskenteli vuonna 
2014 jo huikea 407 henkilöä keski-
määrin koko vuoden ajan. Vuonna 
2012 Kainuun maakunnan lopetta-
essa oli palveluissa 178 henkilötyö-
vuotta.
 Vuonna 2014 hallinnosta siir-
rettiin sihteeripalvelujen henkilöitä 
ensin terveydenhuollon palveluiden 
alaisuuteen noin 40 henkilötyövuot-
ta. Seuraavan kerran vuonna 2019 
siirrettiin terveyden huollon palve-
luiden alaisuudesta 240 henkilötyö-
vuotta terveydenhuollon- ja sairaan-
huollon palveluihin.
 Kilpeläinen on huolissaan kas-
vaneesta hallinnosta ja tukipalve-
luista, joissa työskentelevien määrä 
sotessa vain kasvaa.
 -Kainuun kunnissa kannetaan 
huolta, että Soten työntekijämäärä 
on kasvanut kahdeksassa vuodessa 
noin 500 henkeä. Tästä vain 30 hen-
kilöä on palkattu vanhuspalveluihin 
ja hallintoon yli 200. Nyt on aika pur-
kaa hallintoa ja panostaa lääkäreihin 
ja hoitohenkilökuntaan, lataa Sami 
Kilpeläinen.

Lappi ja Uusimaa kärsineet 
eniten rajasulusta

rokautta. Joulukuu todennäköisesti 
ainakin tuplaa luvun, mutta vuoden 
2020 lukuun ei näyttäisi Lappi yltä-
vän. Lapin majoitusvuorokaudet ovat 
tippuneet noin miljoonalla.
 Uudellamaalla tiputus on Suo-
men kovin. Kaikissa majoitusliik-
keissä yöpymiset ovat laskeneet 7 
miljoonasta noin puoleen. Marras-
kuun loppuun mennessä yöpymisiä 
oli vajaat 3,3 miljoonaa kappaletta.

 Ulkomaalaisia majoittui Uudel-
lamaalla vuonna 2019 yhteensä 3,2 
miljoonan yöpymisvuorokauden ver-
ran. Tämän vuoden marraskuun lop-
puun mennessä luku on vain 727 493 
ulkomaalaisten yöpymistä.
 Kainuu on selvinnyt pienillä kol-
huilla, sillä ulkomaalaisten osuus oli 
vain noin 10 prosenttia vuonna 2019. 
Nyt ollaan reilun kolmen prosentin 
tasossa.

KAINUUN UUTISETAlue-Alue-

Yöpymiset hotelleissa, tammi-marraskuu 2021

Taulukko sote:n henkilötyövuosista eri toiminnoissa vuosina 2012 - 2021

Vuokatinrinteet vetävät matkailijoita. Kuva: FB / Hotelli Vuokatti

Tilaa netistä. 
Tuotteita rajoitettu erä.
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Vuonna 2022 Kainuun kunnista Sot-
kamossa on matalin kunnan tulove-
roprosentti eli 19,75. Toiseksi mata-
lin on Kajaanissa ja Suomussalmella, 
joissa molemmilla veroäyri vuonna 
2022 on 21,00.
 Kovin kunnan tuloveroprosentti 
on Paltamossa ja Ristijärvellä, joissa 
äyri on hilattu tasolle 22,00.
 Veronmaksajien keskusliitto 
on laskenut, että vuonna 2022 Suo-
messa kunnallisvero on keskimäärin 
20,01.

Sotkamossa Kainuun kevein verotus, Ristijärvellä ja Paltamossa kirein
Jopa 1500 euroa
enemmän veroa

Kainuussa voi syntyä kaksihenkisel-
le perheelle, joiden kaikki vuositulot 
esim. palkoista ja lomarahoista ovat 
40 000 euroa hengeltä, jopa yli 1500 
euron veronmenetys kuntien välillä.
 Pienimmällä verorasituksella 
kaksihenkinen esimerkin mukainen 
perhe selviää Sotkamossa. Siellä yh-
delle hengelle muodostuu 8059 eu-
ron verot. Jos kaksihenkinen perhe 
asuisi Sotkamon sijaan Paltamossa, 
koituisi verorasitusta 1546 euroa 

enemmän vuodessa.
 Yllättäen myös Kajaanissa aiheu-
tuu lähes 1000 euroa korkeampi vero-
rasitus kaksihenkiselle perheelle.

Kiinteistöverot 
yli maan keskitason

Kainuun kaikki kunnat perivät asuk-
kailtaan korkeampaa vakituisen 
asunnon kiinteistöveroa kuin Suo-
messa keskimäärin. Suomessa va-
kituisen asunnon kiinteistövero on 
keskimäärin 0,51.
 Kuhmossa vakituisen asunnon 

kiinteistövero on Kainuun matalin. 
Verotusarvosta maksetaan vakitui-
sessa käytössä olevasta asunnosta 
Kuhmossa 0,54 prosentin veroa.
 Korkein kiinteistövero vakitui-
sille asunnoille on Sotkamossa, jossa 
se on 0,60.
 Kaikissa muissa Kainuun kun-
nissa vakituisen asunnon kiinteistö-
vero on 0,55.

Maltillinen kirkollisvero

Kirkkoveron taso Kainuun evanke-
lisluterilaisissa kirkoissa on varsin 

maltillinen ja se vaihtelee 1,65-1,75 
prosentin välillä lukuun ottamatta 
Suomussalmea, jossa se on vain 1,50 
prosenttia.
 Kirkollisveron tuotolla järjeste-
tään mm. perhejuhlat, tehdään lap-
si- ja nuorisotyötä, diakoniatyötä, 
perhetyötä ja luonnollisesti juma-
lanpalvelus- ja messutoimintaa.
 Evankelisluterilainen kirkko yl-
läpitää myös kirkkoja ja muita kiin-
teistöjä, joista kirkkojen merkitys 
myös paikalliselle identiteetille ja 
useille ulkopaikkakuntalaisille vie-
railijoille on tärkeä.

Sote- uudistuksen myötä yli puolet 
kuntien vastuista ja verotuotoista siir-
tyy uusille hyvinvointialueille. Hyvin-
vointialueet saavat uusien tehtäviensä 
hoitamiseen rahoituksen valtiolta, joka 
puolestaan vähentää ne parikymmentä 
miljardia kuntataloudesta.

KD:n tavoitteena on terveempi Suomi, 
jota kohti pyrimme panostamalla en-
naltaehkäisyyn ja terveyden ylläpitoon, 
nopeaan palveluihin pääsyyn, henki-
löstön hyvinvointiin ja tiedolla johta-
miseen.

Resursseja ei saa hukata kasvavan hal-
linnon rattaisiin, eikä uusia veroja pidä 
luoda kasvattamaan kansalaisten vero-
taakkaa. Hallintoon käytettyjä verova-
roja pitää käyttää vastuullisesti ja fokus 
tulee olla palveluiden saatavuuden ja 
saavutettavuuden parantamisessa.

Hyvinvointialueen palveluja järjestet-
täessä on tuottajaksi valittava paikalli-
sen arvion mukaan paras, laadukkain ja 
kustannuksiltaan järkevin toimija. On 
muistettava, ettei julkinen sosiaali- ja 
terveydenhuolto selviä ilman järkevää 
ja tasapainoista kumppanuutta yksi-
tyisten palveluntuottajien ja kolman-
nen sektorin kanssa. Fiksuilla julkisilla 
hankinnoilla edistetään kaiken lisäksi 

oman alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.
Uudet valtuustoryhmät eivät tarvitse 
tukea poliittiseen toimintaan ryhmä-
rahojen muodossa. Monien alueiden 
valmistelussa suurilla puolueilla tun-
tuu olevan kiireellisempien asioiden 
joukossa satojen tuhansien eurojen 
jakaminen omille valtuustoryhmilleen. 
Hyvinvointialueista ei saa muodostua
piilopuoluetuen rahoituslähteitä. Hy-
vinvointialueelle ei pidä myöskään 
perustaa turhia virkoja, jotka sitten 
täytettäisiin poliittisina nimityksinä. 
Raskaan hallinnon sijaan on panostet-
tava hoivahenkilöstön saatavuuteen ja 
työhyvinvointiin.

Aluehallinnossa on myös suuri demo-
kratiavaje. Lähes joka alueella noin 
puolet äänistä annetaan alueen keskus-
kaupungissa, ja hallituksen malli ei tätä 
valitettavasti tunnista. Kyyti on kylmää
pienille kunnille, kun iso osa Suomen 
kunnista jää ilman edustajaa alueval-
tuustoissa.

KD:n mielestä haastetta on taklattava 
monipuolisella lautakuntarakenteella, 
jotta kaikista kunnista saadaan edustus 
aluehallintoon. Palveluverkkoa koske-
via päätöksiä ei myöskään pidä tehdä 
yksinkertaisella enemmistöllä eikä il-
man maaseutuvaikutusten arviointia.

Monissa kunnissa pelätään, että tulevat 
hyvinvointialueet karsivat rahapulassa 
vanhusten ja vammaisten palveluasu-
mista pienemmistä kunnista ja keskit-
tävät sosiaalipalvelut suuriin yksiköi-
hin. Tämä tarkoittaisi monen kohdalla 
siirtoa kauas omaisista, ja käytännössä
mahdottomuutta olla päivittäin läsnä 
arjessa. Kristillisdemokraattien mieles-
tä ikä tai vamma ei saa rajoittaa ihmisen 
oikeutta valita asuinpaikkaansa eikä 
palveluasumisen asiakkaita saa kohdel-
la sote-uudistuksen heittopusseina. KD 
lähtee aluevaltuustoihin puolustamaan 
oikeutta asumiseen ja hoivaan omassa 
kotikunnassa.

Juuri nyt on aika lähteä vaikuttamaan 
äänestämällä, sillä ensimmäisellä kier-
roksella aluevaltuustot tekevät strate-
giset ratkaisut, luovat lautakuntaraken-
teen ja kirjoittavat hallintosääntönsä. 
Valitse siis vastuullinen päättäjä, joka 
hallintohimmeleiden rakentelun sijaan 
haluaa vaikuttaa kainuulaisten arjen 
sujuvuuden, hyvinvoinnin ja turvalli-
suuden parhaaksi!

Sari Essayah 
kansanedustaja, pj. KD
sari.essayah@eduskunta.fi

Hyvinvointia ja kevyttä hallintoa

Kainuun elinvoima pitää turvata aktiivisella elinkeinopolitiikalla 
ja edunvalvonnalla.

Sote-alueen hallinto rakennettava perinteisen 
kolmiportaisen kuntamallin mukaisesti, 
Kainuun mallin perinnöstä on 
viimeinkin päästävä irti.

Valtion rahaa ei riitä loputtomasti, järkevä 
taloudenpito turvaa oman päätöksenteon.

Nopean hoitoonpääsyn turvaaminen auttaa 
ihmisiä arjessa ja vähentää hoitokuluja.

Haluan toimia kainuulaisten par-
haaksi, kuntarajoista välittämättä.

Yhteislistan kolmospaikka ja
valtuustopaikka on mahdollinen
kuntavaalien perusteella, käyhän
äänestämässä.

Politiikan keskikenttä elää
Haluan olla mukana muutoksessa, ole sinäkin.
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Yhteistyötä kainuulaisten hyväksi

Sote- uudistuksella on tavoitteena turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville. Tästä 
haluan pitää kiinni.

Tulevalla Kainuun hyvinvointialueella pitää varmistaa hoitohenkilökunnan riittävyys. 
Henkilöstön työolot on korjattava ja työn kuormitusta vähentää sekä työhyvinvointiin 
panostaa.

Meidän pitää varmistaa ettei rakenneta massiivista hallintorakennetta, joka vie varoja 
hyvinvointiin tarkoitetuista palveluista. Enemmän hyvinvointia - vähemmän hallintoa.

Kannatan ennakointia, joka on myös halvinta terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitämistä. 
Autetaan ajoissa ja pidetään peruspalvelujen saatavuus ihmistä lähellä. Kannustetaan 
liikkumaan.

Kannatan avointa ja läpinäkyvää valmistelutyötä hyvinvointialueen eteen.

Veijo Moilanen
Kd:n valtuutettu
Ymp.tekn.ltk:n jäsen
Aluevaaliehdokas
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VEIJO MOILANEN
Olen Veijo Moilanen, 68-vuotias 
eläkkeellä oleva teollisuuspalomestari. 

Olen naimisissa ja meillä on vaimoni 
Riitan kanssa neljä lasta ja kuusi 
lastenlasta.

Harrastan lenkkeilyä lapinporokoiran 
kanssa, mökillä puuhastelua, vapaa-
ehtoistoimintaa srk:ssa

ENEMMÄN HYVINVOINTIA
VÄHEMMÄN HALLINTOA

MIRVA
HEIKKINEN
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yhteisöpedagogi AMK, kirkon 
nuorisotyönohjaaja, Sotkamo, sit.
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velkaneuvoja, pankinjohtaja, 
Kajaani, sit.

SAMI
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agronomi, hankintajohtaja, 
Sotkamo, (KP), sit.
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sosionomi (YAMK), 
projektipäällikkö, Sotkamo, sit.
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Suomussalmi
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psykologi, sairaanhoitaja, 
Kuhmo
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metsätalousinsinööri, 
Puolanka, (KP), sit.

VEIJO
MOILANEN
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teollisuuspalomestari, 
Kajaani
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opettaja, 
Kajaani, (KP), sit.

EERO
SEPPÄNEN
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eläkeläinen, kirjailija, 
Suomussalmi

JOUKO
SORMUNEN
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luomuviljelijä, lähiruuan tuottaja, 
Sotkamo, (KP), sit.

YRJÖ
SORVARI

378

diakoni, sosiaalityöntekijä, 
Sotkamo

HANNU
TUORINIEMI

379

lähihoitaja, 
Sotkamo

Katso lisää:
www.kd.fi/kainuu

Yhteistyötä kainuulaisten hyväksi

Sari Essayah tavattavissa Sotkamon torilla maanantaina 10.1.2022 klo 10.00 ja Kajaaniin Raatihuoneentorilla klo 12.00.
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Jami Kähkönen
Sosionomi
Suomussalmi

Olen asunut koko elämäni Kainuus-
sa ja sen myötä Kainuun eri kunnat 
ovat minulle varsin tuttuja, myös 
työni puolesta. Sotkamossa 
ollessani, josta olen myös lähtöisin, 
olin muutaman vuoden aikana 
mukana paikallisen 4H-yhdistyksen 
toiminnassa. Ammattikouluopinto-
ni, merkonomin ja sosionomin 
koulutuksen olen suorittanut 
Kainuun ammattioppilaitoksessa. 
Sosionomin opiskelun aikana 
Paltamossa, olin työskentelemässä 
mukana maahanmuuttotyössä sekä 

Kainuun SOTE:n puolella, 
asumisyksikön toiminnassa. 
Nykyisin työskentelen Suomussal-
mella nuorisotyössä, nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Vapaa-
ehtoistyössä olen ollut mukana sekä 
Sotkamon seurakunnan ja 
Sotkamon helluntainseurakunnan 
piireissä kuin myös eri ruoka-apu- ja 
hävikkiruokapakettien jaossa.

Näin työtekijän näkökulmasta. olen 
saanut nähdä Kainuuta hyvin 
monesta eri näkökulmasta.Olen 
kiitollinen jokaisesta työyhteisöstä 
ja siellä työskentelevistä työnteki-
jöistä, jotka takaavat, että Kainuussa 
olisi hyvä elää ja olla. Olen myös 

kiitollinen siitä, että edeltävät 
sukupolvet ovat mahdollistaneet 
hyvinvoinnin ja hyvän elämän 
edellytykset, myös täällä Kainuussa. 
Koen tärkeäksi, että jokaisella 
Kainuussa asuvalla ihmisellä, on 
oikeus hyvään ja turvattuun 
elämään niin nyt kuin tulevaisuu-
dessakin. Haluan olla omalta 
osaltani mukana toiminnassa, jossa 
yhdessä voisimme vaikuttaa niin 
meidän nykyisten polvien, kuin 
jälkipolvienkin hyvän elämän 
rakentamiseen.
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Antti Schroderus
Opettaja, FM
Kajaanin kaupunginvaltuuston vara-
jäsen, Kainuun Sote-yhtymävaltuus-
ton jäsen, Kainuun Sote-kuntayhty-
män tarkastuslautakunnan jäsen

Olen sotkamolaislähtöinen per-
heenisä Kajaanista. Arjessa teen 
opetustyötä yläkoulussa ja hoidan 
kolmea kouluikäistä poikaa kotona. 
Harrastan suunnistuksen seuratyötä 
ja yhteiskunnallisten asioiden 
seuraamista.

Politiikassa olen alkiolaisen 
sivistysaatteen kyllästämä ja 
kannatan pohjoismaista hyvinvointi-
valtiota. Toimin aikaisemmin 

Keskustassa, mutta puolueen 
toiminta valtakunnan tasolla ei enää 
vastaa arvojani.

Kainuun hyvinvointialueen valtuus-
tossa puolustaisin oman hyvinvoin-
tialueen säilymistä tiukalla talouden-
pidolla ja organisaation hallinnollis-
ta rakennetta keventämällä. Kainuu-
laisten hyvinvointia puolustaisin 
kannustamalla sairauksien ennalta-
ehkäisyyn kaikilla tasoilla, paranta-
malla perusterveydenhuollon 
palvelujen saatavuutta ja 
kehittämällä työyhteisöjä toiminnal-
lisesti itsenäisinä yksiköinä.

Vastustan siis keskitettyä työvuoro-
suunnittelua ja kaikkea muutakin 

väliportaan hallintoa. Se on pahinta 
myrkkyä yksiköiden johtajille, jotka 
joutuvat esiintymään työnantajan 
edustajina eivätkä kuitenkaan voi 
vaikuttaa toimintaan. Hyvä yksikön 
johtaja hyvän apulaisjohtajan kanssa 
pystyy pyörittämään arjen toimintaa 
tehokkaasti ja ihmisläheisesti ilman 
hallinnon jatkuvaa konsultointia. 
Väliportaan hallinnon lisäksi toinen 
työhyvinvointia syövä asia on 
kiinteistöjen hallinnan monimutkai-
suus, pieniä asioita ei saada tehtyä 
käyttäjien toiveiden mukaisesti ja 
isot asiat, kuten 60-luvulla 
rakennetun sairaalan keittiön 
remontti tai korvaaminen uudella, 
venyvät toiselle vuosikymmenelle.
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Heidi Kotilainen
Sosionomi (YAMK), 
projektipäällikkö
Sotkamo, sit.

Haluan olla mukana luomassa 
oikeaa suuntaa sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämiselle sekä 
pelastuslaitoksen toiminnalle. 
Koulutukseni puolesta minulla on 
laajaa osaamista, jonka näen 
hyödyntävän hyvinvointialueen 
tarpeita arvioitaessa ja erilaisista 
päätöksistä päätettäessä.

Omaan näkökulmia sosiaali- ja 
terveysalan talousosaamiseen, 
suunnitteluun ja arviontijärjestelmi-
in sekä esimiestoimintaan ja 
henkilöstöstrategiseen osaamiseen, 
nämä tuon mukanani hyvinvointial-
ueelle. Rohkeus katsoa asioita 
uudesta näkökulmasta on vahvuuk-
siani, hyväksi havaittua ei 
kuitenkaan tarvitse muuttaa. Luonto 
ja sen tuomat hyvinvointivaikutuk-
set voivat olla lähitulevaisuudessa 
valttejamme.

Perheenäitinä ja sosiaalialan 
ammattilaisena haluan tuoda 
osaamiseni sekä näkemykseni 
hyvinvointialueen toimintaan. 
Työssäni olen kohdannut erityisesti 
perheiden, lasten ja nuorten ja eri 
ikäisten kuntalaisten hyvinvointiin 
liittyviä haasteita ja haluan edistää 
jokaisen mahdollisuutta saada 
tarvitsemansa sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut.

Tarvitaan keskustelua kuntien 
ennaltaehkäisevien palveluiden ja 
sote-palveluiden välille. Kehittyvät 
palvelut ja pitkän aikavälin 
suunnitelmat antavat suunnan 
työskennellä parhailla mahdollisilla 
resursseilla hyvinvointialueen 
asukkaiden hyväksi nyt ja
tulevaisuudessa.

Äänestämällä tuot hyvinvointial-
ueen päätöksiin laaja-alaisen 
työkokemukseni ja kunnan 
luottamustehtävieni tuoman 
kokemuksen, innostuneisuuteni 
sekä halun taata palvelut jatkossakin 
Kainuussa.
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Esa Juntunen
Velkaneuvoja, pankinjohtaja
Kajaani, sit.

Olen syntynyt Paltamossa, asunut 
ja töissä ollut Suomussalmella, 
Sotkamossa ja Kajaanissa.

Keskeinen työkokemus:
Olen ollut vaativissa pankin 
johtotehtävissä Suomusalmella, 
Saarijärvellä ja Jämijärvellä 13 
vuotta.

Työskentelin johtotehtävissä 
matkailualalla mm. Vuokatissa, 
Pallaksella ja Ylläksellä 12 vuotta.
Talous- ja velkaneuvojana työsken-
telin 2001-2016, Kajaanissa, 
Kainuun Maakunta/Sotessa, 
vastuualueena 8 kuntaa ja lisänä 
Kuusamo ja Taivalkoski, 15 vuotta. 
Soten kuntakokeilua on kokeiltu ja 
testattu.

Työskentelin Eduskunnassa 
1999-2001, kansanedustajan 
avustajana, (KD-Marja-Leena 
Kemppainen, Oulu), 2 vuotta.

Työkokemusta yht. 43 vuotta. 
Nykyisin olen eläkkeellä.
Minulla on 2 aikuista lasta ja 5 
lastenlasta.

Luottamustehtävät mm:
Sotkamon kunnan tarkastuslau-
takunnan sihteerinä toimin 1990 -
luvulla, 4 vuotta.

On kokemusta asiantuntijana 
Kainuun Sotessa!

Olen työttömien, sairaiden, vähä-
varaisten, yksinhuoltajien, vanhus-
ten ja ylivelkaisten asialla ! Ihmisar-
voinen elämä kuuluu myös 
vähävaraisille ja vanhuksille !
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Jaakko Mikkola
Psykologi, sairaanhoitaja
Kuhmo

Eläkkeellä Kainuun TE-toimiston 
ammatinvalintapsykologin virasta 
2018. Hoitoalan keikkatyössä 
10/19 lähtien ja lisäksi  2022 alusta 
lukien psykologin keikkatyössä.

Perhe 5 lasta,10 lastenlasta

Tärkeimmät luottamustoimet; 
Kuhmon kaupunginvaltuuston ja 
Kuhmon kaupunginhallituksen 
varajäsen, Kuhmon srk kirkkovaltu-
uston jäsen, Kuhmon seurakunnan 
lähetystyön johtokunnan puheen-
johtaja.

33 vuoden ammatinvalintapsyko-
login työssäni minulla oli koko ajan
asiakkaita, jotka joutuivat 
muuttuneen terveydentilan takia 
vaihtamaan ammattia. Siinä työssä 
tulivat hyvin tutuiksi Kainuun 

terveydenhuolto- ja kuntoutuspalve-
lut. Kokemukseni perusteella pidän 
tärkeänä, että kainuulaiset ihmiset 
pääsevät riittävän nopeasti myös 
suppean spesialiteetin erikoislää-
käreiden (kuten esim. neurokirurgi) 
vastaanotolle. Siksi pidän tärkeänä, 
että Kainuun hyvinvointialueella 
olisi tarjolla  myös Yliopistollisen 
sairaalan palvelut. Näin ollen tulee 
pohdittavaksi Kainuun liittyminen 
Oulun hyvinvointialueeseen.

Haluan ajaa kaikille kansalaisille 
kattavaa omalääkäri-omahoitaja-
palvelua sekä koko maan kattavaa, 
asuinpaikasta riippumatonta 
yhdenvertaista valinnanvapautta 
jatkohoitopalveluissa. Kainuun joka 
kunnassa tulee olla terveysasema 
,jossa vuodeosasto. Synnytysten 
tulee saada jatkua Kajaanissa.

Sosiaalipalveluissa haluan vaikuttaa 
siihen, että lapsiperheiden 
kotipalvelu otetaan takaisin palvelu-
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valikoimaan. Kyse on kynnyk-
settömästä palvelusta, josta olisi 
iso apu lapsiperheille

Sami Kilpeläinen
Agronomi, hankintajohtaja
Sotkamon kunnanvaltuuston III 
varapuheenjohtaja ja elinvoima-
jaoston puheenjohtaja
Sotkamo, sit.

Ylpeä Kainuusta. 
Olen 44-vuotias syntyperäinen 
sotkamolainen, naimisissa ja 
kahden lapsen isä. Olen Suomen 
toiseksi suurimman meijeriyhtiön 
johtoryhmän jäsen. Olen Ikolan 
isäntä ja isännöin syntymäkotiani. 
Maatalon poika Tipasojan kylästä. 
Kainuu on maailman kaunein 
maakunta ja Sotkamo maailman 
paras paikka.

Kokemusta. 
Vuosina 2001-2005 toimin 
Kajaanissa ”sairaalanmäellä” 
Kainuun sairaanhoito- ja erityis-
huoltopiirin tarkastuslautakunnan 
varapuheenjohtaja. Kainuun 
vaaleilla valittu maakuntavaltuutet-
tu olin 2009-2012. Olin myös 
tarkastuslautakunnan jäsen 2009- 
2012 maakunnassa ja tässä 
tehtävässä puutuimme tiukasti 
terveyspalvelujen saatavuuteen eri 
kunnissa ja kuntien maksuosuuksiin 
maakunnalle. Kokemusta sote-asi-
oista ja johtamisesta pitkältä ajalta. 
Sotkamon kunnanvaltuutettu ja 
tarkastuslautakunnan puheenjohta-
ja olin myös 2001-2012, varavaltuu-
tettu ja maaseutulautakunnan 

varapuheenjohtaja 1997-2000.

Lääkäripalvelut kuntoon. 
1. Lääkäripalvelut pitää toimia joka 
kunnassa. Sote-keskuksia ja 
hammashuoltoa pitää kehittää. 2. 
Kajaanin keskussairaalassa pitää 
hoitaa kaikilla erikoisaloilla. 3. 
Kainuun edunvalvontaa on tehostet-
tava ja valtiolta on saatava palvelu-
tarvetta vastaava rahoitus. Hallintoa 
on purettava.

Lupaan olla rohkea ja luja sekä 
puolustaa niitä, joiden ääni ei kuulu. 
Tekijämies, ahkeraksikin luonneh-
dittu. Kokemus, koulutus, 
johtamistaito ja päättäväisyys – 
isännän otetta päätöksentekoon.
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Aaro Mikkonen
Metsätalousinsinööri
Puolanka, sit.

Syntynyt 1958 Puolangalla.

Koulutus: Leipivaaran vahvasti 
kristillispohjainen Kansakoulu, rippi-
koulu, metsäkoulu, varusmies Kainuun 
Rajavartiosto, Reservin aliuseerikoulu 
Immolassa, Reservin upseerikurssi 158, 
Rajakoulu ja rajavartija Kuivajärven 
vartiolla Suomussalmella, Metsätyön-
johtajakoulu, Metsien monikäyttö 
teknikkolinja, Oulun yliopiston 
ympäristöhallinnon jatkolinja 
Seppälässä-, metsätalousinsinööri AMK 
Ähtärissä, ja Ammattillinen Opettaja-
korkeakoulu AMK. Opiskelin myös 
Santeri Alkio-Opistolla Korplahdella 
valtiotiedettä ja Suomen perustuslakia.

Naimisissa. Puolangan EVL seurakunnan 
jäsen. Kristillisten seurakuntien ystävä, 
että yhtä olisimme. Hengellinen herätys 
vuonna 1986 saarnaaja Jukka Rokan 
vierailusta Puolangalla ja 
Pyhällä-Hengellä täyttymisestä rovasti 
Kyösti Juntusen saarnan aikana 
Puolangan kirkon takapenkillä!

Sotilasuralla kertausharjoituksia ja 
vapaaehtoisia res. kursseja, Rajakomppa-
nian päällikkö sodan varalle Itärajalla ja 
huoltovarmuuslohkon varapäällikkö 
Puolangalla. Puolangan Res.upseerien 
jäsen.

Työkokemus: Pientalonpoika, työssä ja 
oppimassa jo lapsena, metsäneuvoja, 
monipuolinen metsäalan kokemus, 
myös työttömyyskokemus. Olin 
puolangan työttömät ry:n Pj. toiminnan 
alkaessa.

Ääniharava Puolangalla kunnallisvaaleis-
sa 2012 PS listalta, valtuustossa ja 
kunnanhallituksessa.

ON UUDEKSI LUOTAVA MAA!

Katsoisin, että talous ja työllisyys on 
saatava Kainuussa ensin kuntoon. Se on 
terveydenhoidonkin edellytys. Valtion ja 
kuntien vastuuton velkaantuminen ja 
Suomen Itsenäisyyden riisuminen on 
lopetettava.

1. TURVALLINEN KAINUU. 2 KAINUUN 
ITSEHALLINTOKOKEILU. 3. TERVELLINEN 
LÄHIRUOKA JA HUOLTOVARMUUS 
KUNTOON. 4. ALKUTOTTAJILLE SAADAAN 
TUOTTEIDEN JATKOJALOSTUKSELLA 

KORVAUS VAATIVASTA TYÖSTÄ JA 
MAATALOUS TAAS KANNATTAVAKSI. 5. 
EDELLYTYKSET ELÄMÄN JATKUMISELLE 
MEIDÄN JÄLKEENKIN
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Mirva Heikkinen
Kirkon nuorisotyönohjaaja / Yhtei-
sö-pedagogi AMK /Sosiaalipeda-
goginen koiratoiminnanohjaaja/ 
Yhteisöpedagogi YAMK opiskelija 
HUMAK
Sotkamo, sit.

Kuka minä olen? Äiti, nuoriso-
työnohjaaja Sotkamon seurakun-
nassa vuodesta 1998 ja juuret 
vankasti Kainuun maalla. 
Ajatuksena on itseni kehittäminen 
koko ajan ja tälläkin hetkellä 
opiskelen HUMAK:ssa Nuoriso-
työn ja johtamisen YAMK 
tutkintoa. Opiskeluissani olen 
voinut keskittyä mielenkiintoisiin 
aihekokonaisuuksiin, joista opin 
uutta niin työni kuin työnjohta-
misen puolelta.
Kuntavaalien myötä olen saanut 
mahdollisuuden oppia uutta myös 
kuntapolitiikan alalta. Olen 
mukana sivistyslautakunnan 

varajäsenenä sekä maankäyttö- ja 
kaavoitusjaoston jäsenenä. 
Kuntalaisena olen joutunut 
haastamaan ajattelemaan asioita 
laajemmin koskemaan kaikkia 
ikäluokkia. Työssäni lapset ja 
nuoret ovat aina etusijalla 
perheineen ja näin tulee varmaan 
olemaan luonnostaan maakunta-
politiikassakin. Kuinka lapset ja 
nuoret voisivat mahdollisimman 
hyvin meidän Kainuussamme.

Kainuussa tulee olla riittävä 
terveydenhuolto jokaisen 
ulottuvilla. Ensihoidon ja pelastus-
toimen ylläpitäminen Kainuun 
kunnissa ja niiden resurssien 
tehokas käyttö. Ennaltaehkäisevä 
työ ja sitä tukeva työhyvinvointi 
maksaa itsensä aina takaisin 
paremmin kuin korjaava työ. Tämä 
on hyvä pitää mielessä myös 
lasten, nuorten ja perhepalve-
luiden osalta.
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Erja Konttinen 
tutkimusmestari MMM  / Luke.
Paltamo

*Tavoitteena on toimivat  sosiaali 
-ja terveysperuspalvelut kohtuulli-
sessa ajassa kaikenikäisille 
tasavertaisesti. Asun itse perheeni 
kanssa metsätilallani maaseudul-
la. On erittäin tärkeää, että 
palvelut  Kainuussa saadaan 
tasvertaissesti asuinpaikasta 
riippumatta ja  asiakaslähtöisesti. 
Tämä kaikki  tarvitsee paljon 

kehittämis- ja yhteistyötä, myös 
uudenlaista ajattelua ja toteutusta 
palvelujen tuottamisessa.  
Metsässä asuvana näkövammaise-
na minulla on kokemuksia myös 
siitä, että palvelut hoituvat hyvin 
perukkaankin.*Terveydenhoito on 
huippu tärkeää - ei pelkästään 
sairauden hoito, edistämme 
terveyttä kaikin mahdollisin 
tavoin.

*Motto: Halutessaan asiakkaalla 
on oikeus tavata lääkäri face to 
face.”
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Veijo Moilanen
Teollisuuspalomestari (eläkkeellä)
Kajaani

Olen naimissa ja meillä on vaimoni 
Riitan kanssa neljä lasta ja kuusi 
lastenlasta. Tällä hetkellä toimin 
ensimmäistä kautta Kajaanin 
valtuustossa KD:n edustajana sekä 
ympäristöteknisessä lautakunnassa 
jäsenenä. Olen KD:n ehdokkaana 
Kainuun hyvinvointialueen vaaleis-
sa 2022.

Pidän tärkeänä tässä kuntaraken-
teen uudistuksessa sitä, että koko 
Kainuun alueella jokaisessa kunnas-
sa ihmiset saavat riittävät ja 

monipuoliset sosiaali- ja terveyspal-
velut lähellä ilman pitkiä jonotuksia.
Hyvinvointialueella pitää varmistaa 
hoitohenkilökunnan riittävyys. 
Työolot on korjattava ja työn kuormi-
tusta pitää vähentää. Palkkaus pitää 
saada työn vaativuuden tasolle. 
Meidän pitää varmistaa ettei 
rakenneta massiivista hallintoraken-
netta, joka syö varoja hyvinvointirat-
kaisuista kentältä. KD:n motto 
”Enemmän hyvinvointia - vähem-
män hallintoa” on hyvä pitää 
mielessä.

Mielestäni pelastuspalvelujen 
resurssit pitää olla kattavat koko 
hyvinvointialueella ja sopimuspal-
okuntien toiminta tulee varmistaa 

myös jatkossa. Meillä on muistissa 
joku vuosi sitten ollut poikkeuksell-
inen talvi, jolloin tuli paljon lunta. 
Sähköt katkeilivat ja useat ihmiset 
olivat pulassa. Pelastuslaitoksella oli 
työkalut ja osaava miehistö, tuli 
kansa autetuksi. Varautuminen on 
ennakointia. Ennakointi on myös 
halvinta terveyden- ja hyvinvoinnin 
ylläpitämistä. Autetaan ajoissa, 
pidetään peruspalvelujen saatavuus 
ihmistä lähellä. Kannustetaan 
liikkumaan. Kannatan avointa ja 
läpinäkyvää valmistelutyötä 
hyvinvointialueen eteen.
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-Kainuun sote on suurin työnantaja 
ja samalla sillä on vastuullisin ase-
ma ihmisten ja ympäristön hyvin-
voinnista, muistutti sote-valtuutettu 
Antti Kela joulukuussa pidetyssä 
Kainuun soten valtuuston kokouk-
sessa.
 Valtuustoaloitteessaan Kela to-
teaa, että ”uudella toimintamallil-
la olemme yhdessä toimineet neljä 
valtuustokautta. Yleensä ottaen 
olemme onnistuneet tehtävän hal-

Kainuussa nuorten työttömyys vähe-
ni eniten
 Työttömyys väheni eniten alle 
25 -vuotiailla nuorilla yhteensä -18 
% (- 64 henkilöä). Pienennystä tuli 
vanhemmissakin ikäryhmissä, 25 -
-49 - vuotiailla -13 % (-179) ja yli 
50 -vuotiailla -9 % ( -149).
 Nuoria oli kuukauden lopussa 10 
% työttömistä työnhakijoista. Nuor-
ten työttömyysaste oli Kainuussa 
11,0 % ja vaihteli kunnittain Ristijär-
ven 8,0 %:n ja Hyrynsalmen 20,8 %:n 
välillä.
 Työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta, eli työttömyys-
aste, oli Kainuussa kuun lopussa 9,5 
%, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin ja sa-
man verran kuin kaksi vuotta sitten. 
 Kainuun työttömyysaste oli 
ELY-keskusalueista seitsemänneksi 
matalin. Koko maassa työttömyysas-
te oli 9,6 % eli +0,1 % enemmän kuin 
Kainuussa.

Nuorisotyöttömyys 
keskittyy Kajaaniin

Nuorisotyöttömyys keskittyy Kajaa-
niin, jonka alle 25 -vuotiaiden työttö-
mien osuus Kainuun nuorista työttö-
mistä oli 64 %. 
 Kajaanissa nuorten työttömyys-
aste oli kuitenkin myös maltillinen: 
10,6 %. 

Kainuun työttömyysaste kunnittain marraskuun 2021 lopussa. 
Pienin työttömyysaste oli Sotkamossa (6,5 %) ja korkein Puolangalla (15,8 %).

 Kainuussa työttömistä työnha-
kijoista 51 % oli yli 50- vuotiaita. 
 Kunnissa suurin yli 50-vuotiai-
den työttömien osuus kaikista työt-
tömistä oli Suomussalmella, 66 %. 
Ristijärvellä vastaava luku kaikista 
työttömistä oli 64 % ja Hyrynsal-
mella 63 %. Pienin yli 50 -vuotiaiden 
osuus kaikista työttömistä oli Kajaa-
nissa 41 %.

Kehys-Kainuussa 
työttömyys aleni ripeästi

Kainuun seutukunnissa työttömyys 
pieneni Kehys -Kainuussa 13 % ( 148 
henkilöä) ja Kajaanin seutukunnassa 
11 % ( 244).
 Kehys Kainuussa työttömiä oli 
marraskuun lopussa 968 eli 33 % Kai-
nuun työttömistä ja Kajaanin seutu-
kunnassa 1 976 eli 67 % työttömistä. 
Työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta oli Kehys Kainuussa 12,2 
% ja Kajaanin seutukunnassa 8,6 %.
 TE -palveluissa oli kuukauden 
lopussa avoinna 1 089 työpaikkaa, 23 
% enemmän (+205) kuin viime vuon-
na samaan aikaan. Kehys -Kainuussa 
oli avoimia työpaikkoja 5 % enem-
män (+8) kuin vuosi sitten. Avoimia 
työpaikkoja siellä oli yhteensä 157.
 Kajaanin seutukunnan alueella 
avoimia työpaikkoja oli 932 eli 27 
% enemmän (+197) kuin vuotta ai-
emmin. Avoimista työpaikoista Kai-

nuussa 86 % sijoittui Kajaanin seu-
tukunnan alueelle.

Työttömyys pieneni kaikkialla

Työttömyys pieneni vuoden takai-
sesta kaikissa Kainuun kunnissa. 
 Eniten työttömyys vä-
heni Hyrynsalmella 

Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan

( -18 %), Suomussalmella ( 16 %) ja 
Sotkamossa (- 14 %). 
 Lukumääräisesti tarkasteltuna 
t y ö t t ö m y y s 
l a s k i 

eniten Kajaanissa ( 174 henkilöä). 
Alhaisin työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta oli Sotkamon 6,5 
% ja Kajaanin 8,8 %. Korkein osuus 
oli Puolangan 15,8 % ja Suomussal-
men 12,0 %.
 Kajaanissa asui kuun lopussa 
50 % (1 471) Kainuun työttömistä 

työnhakijoista.
 Marraskuun lopussa avoinna ol-
leista työpaikoista 72 % (779) oli 
Kajaanissa. 
 Avoimien työpaikkojen määrän 
kasvu oli suurinta Hyrynsalmella, 
jossa paikkoja oli 92 % vuodenta-

kaista enemmän (+11).

tuunotossa ja ihmisille annettavien 
palveluiden turvaamisella. Hoitoa ja 
turvaa on saatavilla. Heikkouksia on 
kehitettävä, tarvittaessa ulkopuoli-
selta taholta.”
 Kelan mukaan ”valtiovalta on 
saanut sote-uudistus jappasun pää-
tökseen ja toiminta alkaa uuden 
maksajan astuessa kuvaan mukaan. 
Maksumies odottaa tuloksia ja tulee 
asettamaan kriteeristön menoille.”
 -Meidän on luotava malli, millä 

saamme riskit pienemmäksi ja taakan 
jaettua useammalle taholle. Kainuun 
itsenäisyys riippuu meistä, saamme-
ko sote koneen sellaiseen kuntoon, 
että myönnetyt rahat riittää turvaa-
maan toiminnan, Kela laski.
 Kela harmitteli aloitteessaan, 
että ihmiset on syyllistetty talouden 
huonosta hoidosta jokaiseen portaa-
seen:
 -Suoritusportaassa olevat eivät 
ole vastuussa kokonaistaloudesta 

vaan oman tehtävän suoriutumises-
ta. Heillä pitää olla tekemiseen sel-
keät ohjeet ja toimintatavat. Oikealla 
tehtävien suunnittelulla ja apuvä-
lineillä saadaan myöhemmin ne ta-
loudellisestikin säästöt. Henkilöstöä 
tarvitaan, mutta kaikkien ei tarvitse 
olla suorassa työsuhteessa. Resurs-
seja pitää ostaa useilta eri kokoisilta 
yrityksiltä.
 Antti Kela esitti aloitteessaan 
palvelusetelin laajasta käytöstä eri 

toimialoille ja yksiköihin.
 ”Setelin käyttöönotto ja sen 
tarpeen arviointi annetaan yksikön 
vetäjille ja hyväksyntä esimiehille. 
Lisäksi teen aloitteen strategiaan 
työvoiman saatavuuden turvaami-
sesta. Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huolto kuntayhtymän on turvattava 
henkilöstön saatavuus. Myös työ-
perusteisen maahanmuuton kautta 
saatavan henkilöstön rekrytoinnissa 
suoraan tai välillisesti.”

Antti Kela        p. 050-549 0666        www.hiukka.com

www.anttikela.com

Tulee tapaamaan ehdokkaita ja KD:n 
puheenjohtaja Sari Essayahia Sotkamon torille 

maanantaina 10.1.2022 klo 10.00 ja 
Kajaaniin Raatihuoneentorille klo 12.00.

Eero Seppänen
Eläkeläinen, kirjailija
Suomussalmi

KD:n ehdokas

Ainut oikea valintanne on 
Kainuun aluevaaleissa 23.01. 
2022 todellinen kansanmies 
”Rantaneuvos” Eero Antero 
Seppänen Suomussalmen 
Kiannanniemeltä!
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Siellä sitä syntyykin sitten 
säpinää kun valintanne on 
Suomussalmen kuuluisin napa-
mies ja suoran toiminnan mies, 
ei mikään joo joo mies.

Eero Seppänen (Legenta jo 
eläessäänkin) Kirjailija, kaikkien 
ylijäämä savolaisten sukututkija 
kainuussa jo kolmen vuosikym-
menen ajalta, valokuvaaja jo 15 
vuotiasta asti ja nyt jo sukututki-
mustohtori.

Raivoraitis ja liikunnallinen ja 
jopa 70 kilometriä kulkee 
suksien päällä päivässä. Kaikki 
vaalit vuodesta 1991 alkaen.

Hannu Tuoriniemi
Lähihoitaja
Sotkamo

Asun Sotkamon Saviahon 
kylällä, perheessämme on kaksi 
aikuista lasta. Harrastan nikkaro-
intia ja puuhastelua kotonani, 
mutta yhä kuljen auttamassa 
lähimmäisiäni lähes päivittäin. 
Muutamia vuosia sitten 
perheessämme oli asumassa, 
joitakin tuettavia ihmisiä, mutta 
tällä hetkellä ei ole. Nuorempa-
na harrastin uintia, muita 
urheiluharrastuksia ei ollutkaan, 
Armeijan kävin Kainuun Rajavar-
tiostossa, sotilasarvoltani olen 
korpraali. Aiemmin kalastin 
paljonkin, mutta nyt siihen ei ole 
löytynyt kaikelta muulta aikaa. 
Politiikassa en ole ollut mukana, 
mutta kuntavaaleihin kesällä 
saivat houkuteltua.

Aluevaalit kiinnostavat, koska 
asun 30 km päässä terveys-
keskuksesta, jos se siirtyy 
kauemmaksi voi olla hoitoon 
liian pitkämatka. Toki peruspal-
velut on saatava pysymään 
mahdollisimman lähellä 
ihmistä.

Tehohoitopaikkoja on lisättävä, 
että muutkin sairaat saada 
hoidettua kuin koronaan 
sairastuneet. Tiedämme, että 
hoitomaksaa, mutta sairaat on 
hoidettava. Hallintoa voidaan 
keventää ja siten saada 
tasapainoa talouteen.

Koronan suhteen olen sitä 
mieltä, että ensin pitää kääntyä 
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Jumalan puoleen, ehkäpä sieltä 
saadaaan syvyyttä siihen, että 
oikeasti autetaan, eikä vain olla 
huolissamme mammonasta. 
Olen tyytyväinen ja kiitollinen 
elämääni ja rukoilen ja toivon, 
että Isä Jumala meitä 
perhettäni, Sotkamoa ja koko 
Suomea edelleen armollisesti 
muistaisi.

Jouko Sormunen
Agrologi, maaseutuyrittäjä,
luomuviljelijä 

Hakeuduin ehdokkaaksi, koska 
toimin Sotkamon kunnan 
hyvinvointijaostossa. Minusta on 
valitettavaa kehitystä alueellisen 
päätäntävallan siirtyminen 
suurempiin organisaatioihin, joissa 
inhimillinen ja ihmislähtöinen 
päätöksenteteko siirtyy 
hallintakoneistolle.

Valitettavasti, nyt syntyvä 
hallintakoneisto on viranomaishal-
linnon väline, jossa ns. ylintä 
päätäntävaltaa käyttävä valtuusto on 
todellisuudessa pelkkä kumileima-
sin. Kumileimasin, josta tulee 
kansan sylkykuppi. Ylimpänä 
toimielimenä se ottaa vastaan 
kansan vihan soten palvelujen 
huonontuessa ja saatavuuden 
heikentyessä. Suoraan sanottuna: en 
haluaisi tulla valituksi.

Mutta, vaalit on ainut mahdollisuus 
edes yrittää vaikuttaa valtuuston 
kokoonpanoon. Sinne ei tarvita 
virkakoneiston jatkeena myyränä 
toimivia valtuutettuja. Meille on 
opetettu, että viranomaiset haluavat 
kansan parasta. Mutta, onko todella 
näin? Sitä meidän pitää kysyä 
jokainen itseltämme.

Suomessa lähtökohtaisesti valta 
kuuluu kansalle. Käyttäkäämme 
meille kuuluvaa valtaa. Toisaalta, 
todennäköisesti alhainen äänestys-
prosentti tulee kertomaan kansan 
mielipiteen koko hallintohimmelistä 
ja uskonsa menettämisestä 
äänestämällä vaikuttamiseen. Siis 
elämmekö näennäisdemokratiassa?

Miksi aluevaltuusto on pelkkä 
kumileimasin? Lähtökohtaisesti 
valtuusto voi kokouksessaan vain 
hyväksyä tai hylätä aluehallituksen 
esityksen. Mielenkiinnolla odotan 
valtuustolle tulevaa esitystä 

hallituksen kokoonpanosta ja kuka 
tekee esityksen tulevasta hallitukses-
ta tässä lähtötilanteessa? Väliaikain-
en valmistelutoimielinkö, joka on jo 
kyntensä näyttänyt muutosjohtajan 
valinnassa.

Jos nyt kuitenkin päätät äänestää 
minua, niin minulla olisi yksi pyyntö. 
Jos pystyt niin lähetä minulle viesti  
numeroon 045 267 5557. Haluan 
seurata, miten hyvin ääntenlaskenta 
onnistuu.
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Yrjö Sorvari
Diakoni, sosiaalityöntekijä
Sotkamo

Olen 71 -vuotias kuuden lapsen 
isä ja kymmenen lapsenlapsen 
ukki Sotkamosta. Olin 12 vuotta 
Nurmeksen seurakunnan 
nuorisonohjaajana ja 34 vuotta 
Sotkamon kunnan ja Kainuun 
soten sosiaalityöntekijänä. 
Harrastin aikoinaan liikaakin 
urheilua. Keihäänheitto ja 
mäkihyppy olivat lajeinani. 
Nykyisin käyn suunnistamassa, 
vaeltamassa ja metsästämässä. 
Pienestä pitäen olen toiminut 
partiossa. Piirinjohtajana 
Pohjois-Karjalan ja Kainuun 
piireissä. Resrviläistoiminnassa 
olen ollut liki 50 vuotta. 
Asepalveluksen suoritin 1971 
l a s k u v a r j o j ä ä k ä r i ko u l u s s a 
Utissa. Sotilasarvoltani olen 
vääpeli.

Politiikkaan tulin mukaan 1970 
luvulla Nurmeksessa ja olen 
kokenut kunnallispoliitikko, 
kunnanvaltuustossa yhdeksäs 
kausi alullaan. Kainuun maakun-
tavaltuustossa on kuudes kausi 
menossa. Kuulun edelleen 
seurakunnan kirkkovaltuustoon 

ja Kuopion hiippakuntavaltuus-
tossa olin muutamia kausia.

Aluevaaleihin ehdokkaaksi 
lähtemiseni johtuu siitä, että 
minulla on jo kokemusta asiasta. 
Tiedän mikä toimii ja mikä ei. 
Maakunnallinen sote aloitti 
Kainuussa jo vuoden 2005 
alusta. Tulos ei ollut 
toiveidemme mukainen. 
Huomasimme liian myöhään, 
että hallinto, byrokratia ja menot 
kasvoivat. Kuntien toimintojen

yhdistäminen olisi pitänyt 
vähentää hallintoa, mutta kävi 
päinvastoin. Uudessa hyvinvoin-
tialueessa on suuri vaara siinä, 
että rikkaat rikastuvat ja köyhät 
köyhtyvät. Arvelen, että uudessa 
valtuustossa tulee olemaan 
kajaanilaisia melkein 40 ja 
keskustalaisia yli sen, sillä vaali 
on normaali ja suora, ilman 
puolue tai paikkakunta 
kiintiöitä.
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EYOF-turnaus päättyi Suomen kul-
tajuhliin, kun Venäjä kaatui viimei-
sessä ottelussa.
 Euroopan Nuorten Olympiafes-
tivaalien (EYOF) talvikisat järjestet-
tiin joulukuussa 2021 ja kisat jatku-
vat maaliskuussa 2022 Kainuun ja 
Lahden maisemissa. Kisat alkoivat 
joulukuussa poikien jääkiekkoturna-
uksella, joka pelattiin 12.-17.12.2021 
Kajaanissa. Kisat ovat Suomen his-
torian neljännet viiden renkaan eli 
olympialipun alla kisattavat arvokil-
pailut.
 Kisojen päänäyttämönä toi-
mii Vuokatti, jossa kisataan 20.-
25.3.2022 suurin osa lajeista: alppi-
hiihto, ampumahiihto, lumilautailu, 
maastohiihto, short track ja taito-
luistelu. Jääkiekko-ottelut pelattiin 
Kajaanissa jo poikien osalta joulu-
kuussa ja tytöt pelaavat maalikuussa 
2022. Mäkihyppy ja yhdistetty kisa-
taan Lahdessa. Tyttöjen jääkiekko ja 
yhdistetyn kilpailu ovat ensimmäistä 
kertaa mukana EYOF-kisaohjelmas-
sa.

Suomi voitti 4-3 Venäjän

Perjantai-illan jännitysnäytelmä 
17.12.2021 huipentui Suomen tur-
nausvoittoon. Ottelu oli tasainen ja 
tiukka; maalinteon aloitti Venäjä jo 
parin peliminuutin jälkeen.
 Suomi kavensi tilanteen 1-1:en 
Kasper Lundellin ylivoimamaalilla. 
Erätauolle lähdettiin lukemissa 2-1, 
kun Otto Hokkanen osui alivoimal-
la ajassa 14:31.
 Toisen erän alussa Venäjä tuli 
taas tasoihin, mutta Aaron Haka-

Puolangan kunnassa on Kainuun 
korkein työttömyysaste. Kunnan 
väkiluku on painunut jo alle 2500 
asukkaan. Siitä huolimatta Puo-
langalla maksetaan hurjaa palkkaa 
valtuuston jäsenelle agrologi Harri 
Peltolalle (kesk.), jonka valtuusto 
äänin 13-8 valitsi uudelleen syk-
syllä pormestariksi. Peltola saa 
kuukaudessa yli 6500 euroa palk-
kaa luottamustehtävästä.
 Puolangalla on työntekijöitä 
93 henkeä. Esimerkiksi Helsingis-
sä pormestari Juhana Vartiainen 
(kok.) johtaa 39 123 hengen orga-
nisaatiota ja saa palkkaa 14 500 
euroa kuukaudessa. Vartiaisen joh-
tama Helsinki on noin 400-kertaa 
suurempi Puolankaa.
 Puolangalla valtuutetut ovat 
ponnekkaasti yrittäneet muuttaa 
hallintosääntöä, mutta enemmis-
töä pitävä keskusta on juntannut 
muutosyritykset.

Valmistelujohtajalle palkkaa 
ja sopeutumisrahaa

Kainuun hyvinvointialueen val-
mistelujohtaja, agrologi Timo 
V. Korhonen (kesk.) saa nostaa 
ex-kansanedustajana 3000 euroa 
kuukaudessa sopeutumisrahaa 
valtiokonttorista. Tämän lisäksi 
Kainuun valmistelutoimielin mak-

Sotkamon pesäpallostadionin kat-
taminen ja huoltorakennuksen 
rakentaminen ovat edenneet aika-
taulussa.
 Hankkeiden kokonaiskustan-
nus on stadionin kattamisen ja is-
tumapaikkojen uusimisen myötä 3 
287 700 euroa.
 -Käytännössä pesäpallostadio-
nin vanhaa runkoa lukuunottamat-
ta kaikki rakenteet uusitaan ja sta-
dion katetaan osittain vesikatteella. 
Vesikatteen suojaavavaikutus on 
noin 1500 katsojaa, kun katsomon 
yleisökapasiteetti on noin 3000 is-
tumapaikkaa, kertoi Sotkamon kun-
nan tekninen johtaja Harri Heleni-
us päätöstä tehtäessä.

Suomelle kultaa EYOF-turnauksessa

la vei Suomen johtoon ylivoimalla 
ajassa 32.03. Vain puoli minuuttia 
myöhemmin Jere Lassila lisäsi joh-
toa laukomalla lukemat 4-2:en. Kol-
mannen erän viimeiseksi maaliksi jäi 
Venäjän 4-3 -maali ajassa 43:31.
 - Vähän niin kuin edellinen ot-
telu torstaina, oli aika vaiherikas ot-
telu. Pelattiin fiksusti ja maalivahti 
Leinosen Topias hoiti loput. Voit-
tamaan oppii voittamalla ja voitto 
maistuu hyvälle. Kova rasitus oli 
pohjalla ja jätkät repi kyllä itsestään 
kaiken irti, kommentoi päävalmen-
taja Mika Marttila.
 - Matkan aikana on hyvä voittaa 
erilaisia turnauksia. Se tieto ja tun-
temus johtoasemassa pelaamisesta, 
kaikki mitä se vaatii. Lätkäpelissä on 
erilaisia vaiheita ja niitä pitää elää. 
Niitä voidaan kertoa, mutta niiden 
kokeminen on ihan toista. Pelaajat 
ovat nuoria, tästä saadaan hyvää op-
pia meidän prosessiin ja ollaan taas 
yhtä kokemusta rikkaampia.
 Thomas Grönlundin louk-
kaannuttua Valko-Venäjä-pelissä 
hyökkääjä Lauri Raiman siirrettiin 
viimeisessä pelissä puolustajan pai-
kalle ja hän kommentoi uutta koke-
mustaan heti pelin jälkeen:

 - Voitosta lähdetään nyt naut-
timaan ja ollaan yhdessä. Oli tiuk-
ka kovatempoinen peli ja pieniin 
juttuihin nämä pelit yleensä ratke-
aa. Venäjää vastaan on ollut aikai-
semminkin tiukkoja pelejä, hienoa, 
että saatiin nyt otettua voitto tästä. 
Puolustajana pelaaminen oli vähän 
uutta, viimeksi pelannut pakkia jos-
kus kahdeksan vuotta sitten. Kyllä 
siihen sitten alun jälkeen tottui ja 
pääsi enemmän ja enemmän pelin 
mukaan.

EYOF-kisat jatkuvat 
maaliskuussa 2022 
Vuokatissa ja Lahdessa.  

Kilpailut ovat Euroopan Olympia-
komiteoiden luoma ja Kansainväli-
sen Olympiakomitean suojelukses-
sa järjestettävä kilpailutapahtuma 
14-18-vuotiaille eurooppalaisille 
nuorille urheilijoille. Kisat järjeste-
tään parittomina vuosina sekä kesä- 
että talvilajeissa. EYOF-kisojen 
avulla Olympiakomitean Huippu-
urheiluyksikkö haluaa tukea poten-
tiaalisimpien nuorten urheilijoiden 
matkaa kohti Olympialaisia ja ai-
kuisten arvokilpailuja.

Keskustalaiset poliitikot rohmuavat 
isoja palkkioita kunnissa

saa Korhoselle palkkaa 9000 euroa 
kuukaudessa ja tämän lisäksi lo-
marahat.
 Korhosen valinnasta on tehty 
valitus hallinto-oikeuteen Pasi 
Kilpeläisen (ps.) toimesta. Korho-
sella ei ole korkeakoulututkintoa, 
ei-ylioppilastutkintoa eikä hän ole 
koskaan johtanut suuria organi-
saatioita.
 Korhoselta löytyy kuitenkin 
keskustan jäsenkirja.

Sote:n Oikariselle
2500 euroa kuukaudessa

Kainuun sote:n hallituksen pu-
heenjohtajana toimii ristijärveläi-
nen nuohooja Paavo Oikarinen 
(kesk.). Oikariselle junailtiin syys-
kuussa soten toimesta muheva 
2500 euron kuukausipalkka puo-
liaikaisesta luottamustoimen hoi-
tamisesta.
 Oikarisen toimintaa seuran-
neet ovat ihmetelleet, mistä Oika-
riselle maksetaan?
 Kokouksissa virkamiehet hoi-
tavat asioiden hoidon ja Oikarisen 
kommentit ovat luokkaa: ”no me 
tehdään sitten hallituksessa pää-
tös”.
 Toimivaltasuhteet ovat sotessa 
pahasti sekaisin, kun hallituksen 
puheenjohtaja istuu samoissa ko-

Hiukan pesäpallostadionin 
rakentaminen aikataulussa

 Lisäksi sähköurakan arvo on 
yhteensä 259 000 euroa ja LVI-urak-
ka 259 800 euroa.
 Sotkamon Jymy aloittaa pesä-
pallokauden Espnjassa. Pesäpallos-
tadion ei ole käytössä vielä touko-
kuussa.
 Sotkamon Jymy ja Imatran 
Pallo-Veikot ovat tulessa miesten 
Superpesiksen avauksessa sekä 
Espanjan Aurinkorannikolla sun-
nuntaina 24. huhtikuuta kello 14 
(paikallista aikaa) että Töölön jal-
kapallostadionilla Helsingissä 12. 
toukokuuta.
 Pesäpallo juhlii 100-vuotista 
historiaa vuonna 2022.

SUOMEN
M.A.R.K.K.I.N.A.
TUTKIMUS

Markkinatutkimuksella
•  lisää tietoa markkinoiden nykytilanteesta  
•  selvität kohdemarkkinasi alueellisen kehityksen 
•  parannat asiakasymmärrystäsi 
•  tietoa yrityksen asemasta tietyllä markkina-alueella  
•  avataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä  
•  lisäät ymmärrystä asiakkaiden tarpeista

Räätälöimme yritystäsi koskevat erityiskysymykset

Ota yhteyttä
Suomen Markkinatutkimus Oy
puh. 045 763 53728
info@suomenmarkkinatutkimus.fi

kouksissa kuin muu toimiva johto.
 Oikarisen (kesk.) saamat 
kuukausipalkat ja sivukulut ovat 
enemmän kuin mitä terveysjohtaja 
Olli-Pekka Koukkarin esittämillä 
tietyillä rajuilla säästötoimilla olisi 
saatu säästöjä.
 Esimerkiksi lähes täynnä 
olevan Sotkamon 25-paikkaisen 
vuodeosaston lakkauttamiselle 
Koukkarin mallilla oli saatu las-
keskeltua 693,40 euron paikkakoh-
tainen säästö vuodessa. Tämä olisi 
tuonut 350 miljoonan euron bud-
jetissa säästöä 17 335 euroa, joka 
sekin on vain noin puolet Oikari-
sen vuosittain sote:lta saamista 
korvauksista sivukuluineen.
 Sotkamolaiset olisivat maksa-
neet kulut tien päälle eikä laskel-
missa huomioitu esim. lisääntyviä 
ambulanssisiirtokuluja Sotkamos-
ta Kajaaniin.

Kajaanikin päätti 
keskustalaiselle 2000 
euron kuukausipalkan

Kajaanin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja, agrologi hänkin 
ja HTM Teuvo Hatva (kesk.), saa 
kaupungilta 2000 euroa puolipäi-
väisen luottamustoimen hoitami-
seen.
 Ajallisesti nämä neljä keskus-

talaista, kaikki Timo V. Korhosen 
(kesk.) tukiryhmän jäseniä, ovat 
saaneet lähes samanaikaisesti ju-
nailtua itselleen huikeat palkkiot.

Sotkamossa, Suomussalmella 
ja Kuhmossa maltilliset palkkiot

Kuhmon kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Heikki Huota-
ri (kesk.) nettoaa vuodessa 3500 
euroa luottamustoimen hoidosta 
ns. kuukausipalkkioita. Kuukautta 
kohden se on 291,67 euroa.
 Sotkamon kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Sakari Seppäsen 
(kesk.) palkkio on vielä maltilli-
sempi. Sotkamossa hallituksen 
puheenjohtajan vuosiansiot ovat 
yhteensä 3000 euroa. Se tekee kuu-
kautta kohden 250 euroa.
 Suomussalmen kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja Pentti 
Moilanen (kesk.) saa tehtäväs-
tään vuosipalkkioita 2200 euroa. 
Kuukautta kohden se tekee 183,33 
euro.

Ristijärvi maksaa 
saman kuin Sotkamo

Ristijärven kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Paavo Oikarinen 
(kesk.) saa palkkiota saman verran 
kuin Sotkamon kunnanhallituksen 

puheenjohtaja eli 3000 euroa vuo-
dessa. Se tekee kuukautta kohden 
250 euroa.
 Oikarinen on myös soten puo-
lipäiväinen hallituksen puheen-
johtaja ja nettoaa sieltä 2500 euroa 
kuukaudessa. Oikarinen on jopa 
istunut samaan aikaan soten neu-
votteluissa sekä Kainuun soten että 
Ristijärven kunnan edustajana.
 Myös Paltamossa kunnanhalli-
tusta johtaa keskustalainen, mutta 
ainoa nainen koko Kainuun alu-
eella, eli Tuula Korvajärvi (kesk.). 
Myös Paltamossa maksetaan sama 
3000 euron vuosipalkkio, joka te-
kee kuukautta kohden tuon 250 
euroa.
 Hyrynsalmella kunnanhalli-
tuksen johdossa on Tapani Kemp-
painen (kesk.). Myös hän saa 
tehtävän hoidosta 3000 euroa vuo-
dessa eli 250 euroa kuukaudessa.

Sähköasentajille töitä!

KORA Installations Oy, KORA SÄHKÖ hakee rautaisia sähköalan ammattilaisia työsuhteeseen.

Edellytämme hakijoilta vahvaa osaamista sähköalan eri tehtävistä, aina keikkaluonteisista 
töistä uudisrakentamiseen, asuin- ja liikerakennusten sekä saneerauskohteiden sähköistä-
miseen itsenäisesti. Alan koulutus ja työkokemusta vaaditaan.

Olet oma-aloitteinen ja kykenet suoriutumaan itsenäisesti annetuista tehtävistä sekä omaat 
hyvät vuorovaikutustaidot ja tulet toimeen kaikkien kanssa.

Ehdoton plussa on, mikäli olet valmis kulkemaan myös kauempana ns. viikkokunnassa.

Tarjoamme kasvavassa joukossamme leppoisan ja dynaamisen tiimin tueksesi sekä haastavia 
ja mielenkiintoisia projekteja pääosin Seinäjoen ja Vaasan seudulla.

Mikäli koet olevasi etsimämme henkilö, laita vapaamuotoinen työhakemus ja cv sähköpostilla 
otsikolla ”Työhakemus/KORA” osoitteeseen harri.koskela@korasahko.fi

Paikat täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Kuhmon Kiva HT ja Vuokatti Team 
Sport ottavat yhteen Kuhmossa 
lauantaina 8.1.2022 klo 18 alka-
vassa jääkiekon II-divisioonan ot-
telussa.
 Kuhmo on kerännyt kahdek-
sassa ottelussa yhteensä 12 pis-
tettä voitettuaan puolet otteluis-

Kuhmo ja Vuokatti 
ottavat yhteen

ta ja on sarjataulukossa 4. Vuokatti 
taas on samoilla pisteillä sarjan 6. ja 
joukkueella on pelattuna yhdeksän 
ottelua, joista saldona on neljä voit-
toa ja viisi tappiota.
 Sotkamossa pelatussa kauden 
avausottelussa Vuokatti Team Sport 
oli parempi lukemin 8-7.

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi
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Me kainuulaiset asumme maailman kauneimmassa maakunnassa. Jylhät järvet, koskien ärjyt, vapauttavat vaarat ja pellot. Kaunis kotimaakun-
tamme on loistava paikka työlle ja toimeentulolle.

Palvelujen pitää pelata. Miksi nuoret palaisivat kotiseuduilleen, jos lääkärin ei pääse. Lääkäripalvelut pitää olla omassa kotikunnassa, sillä ei 
työikäinen tai eläkeläinen voi hakea perusterveydenhuoltoa tunnin tai kahden tunnin matkan päästä. Kustannus se on sekin, mutta se jää jokaisen 
pienituloisen tai keskituloisen itsensä maksettavaksi. Näin ei voi olla, että aika menee tien päällä.

Sotkamo on ollut itsenäinen kunta vuodesta 1647. Kajaanin kaupunki vuodesta 1651. Kainuun hyvinvointialue ei saa johtaa kuntien itsenäisyyden 
menetykseen. On nähty nälkävuosia ja sotia, mutta aiemmat sukupolvet ovat pitäneet itsenäisyydestä kiinni. Niin pidän minäkin. Kainuun voima on 
meissä kainuulaisissa.

Olemme työteliäitä ja ahkeria, nöyriä ja kunnioitamme toisia. Näitä arvoja haluan aluevaltuutettuna vaalia. Ja kun on tahtoa, niin on tie!

Kainuun keskussairaala on palvelujen ydin. Siellä pitää olla kaikkien yleisimpien erikoisalojen sairaalahoito myös tulevaisuudessa. Synnytyksien 
pitää jatkua Kajaanissa eikä valtion keskittämispolitiikkaa pidä hyväksyä. On aika tehdä kovempaa edunvalvontaa. Taksisynnytykset eivät ole 
vastuullisuutta. Miten punavihreä keskusta-hallitus ei ole tätä asiaa korjannut?

Itsenäisten kuntien keskus on kirkonkylissä. Kaikissa Kainuun kunnissa on kehitettävä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä hammashuoltoa. On ollut 
kestämätöntä seurata, että Kainuun ainoasta väkiluvultaan kasvavasta kunnasta Sotkamostakin ollaan leikkaamassa terveyspalvelut lähes koko-
naan. Terveyskeskus ja vuodeosasto pitää olla Sotkamon keskustassa tulevaisuudessakin. Myös muissa isoimmissa kunnissa pitää olla sote-keskuk-
set ja lääkäriin pitää päästä myös pienemmissä kunnissa.

Emme saa hyväksyä, että Kainuun sote:n palveluja keskitetään Kajaaniin. Päinvastoin, palveluja pitää lisätä kunnissa eikä vähentää.

Lääkäripalvelut kuntoon. 1. Lääkäripalvelut pitää toimia joka kunnassa. Sote-keskuksia ja hammashuoltoa pitää kehittää.

 2. Kajaanin keskussairaalassa pitää hoitaa kaikilla erikoisaloilla.

 3. Kainuun edunvalvontaa on tehostettava ja valtiolta on saatava palvelutarvetta vastaava rahoitus. 
Hallintoa on purettava.

 Ylpeä Kainuusta. Olen 44-vuotias syntyperäinen sotkamolainen, naimisissa ja kahden lapsen isä. 
Olen Suomen toiseksi suurimman meijeriyhtiön johtoryhmän jäsen. Olen Ikolan isäntä ja isännöin 
syntymäkotiani. Maatalon poika Tipasojan kylästä. Kainuu on maailman kaunein maakunta ja Sotka-
mo maailman paras paikka.

Kokemusta. Vuosina 2001-2005 toimin Kajaanissa ”sairaalanmäellä” Kainuun sairaanhoito- ja 
erityishuoltopiirin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Kainuun vaaleilla valittu maakuntaval-
tuutettu olin 2009-2012. Olin myös tarkastuslautakunnan jäsen 2009-2012 maakunnassa ja tässä 
tehtävässä puutuimme tiukasti terveyspalvelujen saatavuuteen eri kunnissa ja kuntien maksuosuuk-
siin maakunnalle. Kokemusta sote-asioista ja johtamisesta pitkältä ajalta. Sotkamon kunnanvaltuu-
tettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja olin myös 2001-2012, varavaltuutettu ja maaseutulau-
takunnan varapuheenjohtaja 1997-2000.

 Kokemusta on opiskeluajoilta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä ja tulin 
juuri valituksi Kainuun Osuuspankin edustajistoon neljäksi vuodeksi, kiitos siitä kaikille minua 
äänestäneille.

 Brysselissä olen vaikuttanut mm. Euroopan tuottaja- ja osuuskuntajärjestö COPA-COGEAn 
maitoryhmän varapuheenjohtajana. Johtajana olen kouluttautunut mm. London Business 

Schoolissa ja Hankenilla.

 Jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta 
kuuluvat tasavertaiset terveys- ja sosiaalipalvelut. 

 Niin pitkälle kuin kotona asumista voidaan vanhuksen osalta 
tukea, siihen pitää antaa mahdollisuus. Esim. omaishoitoa 

pitäisi tukea entistä vahvemmin varmistamalla riittävä määrä 
paikkoja ja hoitajia, jotta omaishoitajat saavat tarvitsemansa 
vapaapäivät.

 Olen johtajana järjestänyt työterveyshuollon palveluja ja 
tutustunut yksityisten sairaaloiden palvelukonsepteihin. 
Johtamisen ja palvelujen järjestämisen osalta niissä on 
hyviä käytäntöjä hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi, joita 
Kainuussa pitää ottaa heti käyttöön. Keskeistä on myös 

lyhentää ajanjaksoa, kuinka sairaalahoidosta kotiudutaan. 
Mitä nopeammin pääsee hoitoon, sitä paremmassa kunnossa 

kotiutuukin. Sairastaminen vie myös kunnon.

 Pidetään huolta toisistamme.

Sami Kilpeläinen
agronomi, hankintajohtaja 
ja valtiotieteiden maisteri
Sotkamon kunnanvaltuuston 
III varapuheenjohtaja ja 
elinvoimajaoston puheenjohtaja

KAINUUN HYVINVOINTI ON LÄÄKÄRI-
PALVELUT JOKA KUNNASSA


