
Kainuun Hyvinvointialueen valmisteluelimet 

 

TULE MUKAAN ÄÄNESTÄMÄÄN 

Miten tuleva  hyvinvointialue(vaalit) vaikuttaa kansalaisen arkeen? 
Lähetykset ke. 19.01.2022  kello 18:00 – 19.30 ja  pe. 21.01.2022 klo 18.00-19.30 

 

Tule mukaan äänestämään -Live-TV lähetys on tarkoitettu kansalaisille ja äänestäjille. Tilaisuudessa tuodaan  

tietoa, miten Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kansalaisen arkeen ja aktivoidaan äänestäjiä lähtemään vaa-

liuurnille. Lähetykset ovat vuorovaikutteisia, kansalaiset ja palvelujen tuottamisen asiantuntijat keskustele-

vat kansalaisten arjessa esille nousseista kysymyksistä.  

Lähetykset ovat osa Kainuun hyvinvointialueen valmistelua, osallisuustyöryhmän toimintaa. Toteutuksesta 

vastaa Kainuun JANE, Kainuun järjestöasiainneuvottelukunta. Teknisestä toteutuksesta vastaa GrowNow oy. 

Tilaisuuden  juontavat erityisasiantuntija Tarja Lukkari Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja toimittaja Kari Kin-

nunen 

Lähetys ke 19.01.2022  kello 18:00 – 19.30 

Aiheina lähetyksessä: Yleiskatsaus, mikä muuttuu kansalaisten arjessa?, Palveluteemat 1. Palvelujen saavutet-

tavuus ja 2. Ikääntyneet, sekä Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet; miten kansalaisnäkökulmaisuus tulee 

näkymään tulevassa palvelutuotannossa? Miten Hyvinvointialueella saadaan pienen alueen ääni kuuluviin?  

LÄHETYS ON NÄHTÄVISSÄ KANAVALLA. www.suomen.tv,  sekä www.facebook.com/suomen.tv 

 

Ohjelma 18.00-19.30 

18:00 Tervetuloa   juontajat 

 
 

Kunnan näkökulma tuleviin palveluihin   
 

Palveluteema 1 Palvelujen saavutettavuus (lähipalvelut, 
uudet palvelumuodot) 

alustus      
 

kansalaisen arjen kokemukset nykypäivänä   

molemmat keskustelevat   

 

Katsaus tulevaan hyvinvointialueeseen   

Palveluteema 2 Ikäihmiset 

alustus     

 

kansalaisen arjen kokemukset nykypäivänä   

molemmat keskustelevat   

 

Osallisuus, mitä se on ja miten se näkyy valmistelussa ja 
palvelutuotannossa? 

alustus   

 

kansalaisen arjen kokemukset nykypäivänä  

molemmat keskustelevat  
 

Loppuyhteenvedot  

Miksi kannattaa äänestää? 

 

 

Heimo Keränen, kunnanjohtaja, Hyrynsalmi 
 

 

 

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, Kai-
nuun sote 

Eeva Kyllönen, Kuhmo 

Molemmat keskustelevat 

 
 

Timo Korhonen valmistelujohtaja 
 
 

Salla Heikkinen, palveluesimies, Kainuun sote 

Minna Jäppinen, Kainuun Sote 
 

Pentti Seppänen, Suomussalmi 

Molemmat keskustelevat 

 

 

 

Seija Korhonen, kumppanuuskehittäjä, Man-
sikka ry 

Tarja Lukkari 

Molemmat keskustelevat 
 

Juontajat  

http://www.suomen.tv/


Kainuun Hyvinvointialueen valmisteluelimet 

  

TULE MUKAAN ÄÄNESTÄMÄÄN 

Miten tuleva  hyvinvointialue(vaalit) vaikuttaa kansalaisen arkeen? 
Lähetykset ke. 19.01.2022  kello 18:00 – 19.30 ja  pe. 21.01.2022 klo 18.00-19.30 

 

Tule mukaan äänestämään -Live-TV lähetys on tarkoitettu kaikille kansalaisille  tuoden tietoa miten Hyvin-

vointialueuudistus vaikuttaa kansalaisen arkeen. Lähetykset ovat vuorovaikutteisia jossa  kansalaiset ja pal-

velujen tuottamisen asiantuntijat keskustelevat kansalaisten arjessa esille nousseista kysymyksistä. Tavoit-

teena on tuoda esille miksi kannattaa nyt äänestää. 

Lähetykset ovat osa Kainuun hyvinvointialueen valmistelua, osallisuustyöryhmän toimintaa. Toteutuksesta 

vastaa Kainuun JANE, Kainuun järjestöasiainneuvottelukunta. Teknisestä toteutuksesta vastaa GrowNow oy. 

Tilaisuuden juontavat erityisasiantuntija Tarja Lukkari Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja toimittaja Kari Kin-

nunen.  

Lähetys pe 21.01.2022  kello 18:00 – 19.30 

Aiheina lähetyksessä: Yleiskatsaus, mikä muuttuu kansalaisten arjessa?, Palveluteemat 1. Nuoret ja lapsiper-

heet ja 2. Pelastustoimi, turvallisuus sekä Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet; miten kansalaisnäkö-

kulmaisuus tulee näkymään tulevassa palvelutuotannossa vai hyvinvointialueella? Miten Hyvinvointialueella 

saadaan pienen alueen ääni kuuluviin? 

 

LÄHETYS ON NÄHTÄVISSÄ KANAVALLA. WWW.SUOMEN.TV sekä www.facebook.com/suomen.tv 
 

Ohjelma 18.00-19.30 

18:00 Tervetuloa   juontajat 

 Katsaus tulevaan Hyvinvointialueeseen   

 

Kunnan näkökulma tuleviin palveluihin   

 

Palveluteema 1  Nuoret ja lapsiperheet 

alustus      
 

 

kansalaisen arjen kokemukset nykypäivänä   

molemmat keskustelevat   
 

Palveluteema 2 Pelastustoimi, turvallisuus 

alustus     

 

kansalaisen arjen kokemukset nykypäivänä  

molemmat keskustelevat  

 

Osallisuus, miten se näkyy valmistelussa ja palvelutuo-
tannossa 

alustus    

 

kansalaisen arjen kokemukset nykypäivänä  

molemmat keskustelevat  
 

 

Loppuyhteenvedot   

Miksi kannattaa äänestää? 

Timo Korhonen valmistelujohtaja 
 

 

Mika Kilpeläinen kunnanjohtaja, Sotkamo? 
 

 

 

Helena Saari, perhekeskuskoordinaattori, 
Kainuun sote 
 

Heli Tanskanen, Kuhmo 

Molemmat keskustelevat 
 
 

Anssi Parviainen, Kainuun pelastustoimen 
päällikkö 
 

Jari Pirttimaa, turvallisuuskoordinaattori, 
Kainuun Nuotta ry 

Molemmat keskustelevat 

 

 
 

Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan eri-
koissuunnittelija, Kainuun sote 
 

 

Mauri Saastamoinen, Kajaani 

Molemmat keskustelevat 
 

 

Juontajat 

http://www.suomen.tv/
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19.30 

 

 

 


