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Yöpäivystykselle
torjuntavoitto
Iitissä
IITTI. Iitissä on ensi vuoden alussa ympärivuorokautinen ambulanssipäivystys kuutena päivänä
viikossa.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä esitti nykyisen ympärivuorokautisen päivystyksen muuttamista vain 12 tuntiin vuorokaudessa, mutta tämä ehdotus ei
mennyt läpi.
Lopullisen päätöksen Iitin yöpäivystyksen muutoksesta tekee
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valtuusto joulukuussa.

Yli 15 000
kilometriä
pyörällä töihin
KOUVOLA . Kouvolan työmatkapyöräilyä edistävän kampanjan aikana eniten kilometrejä kertyi Parikin pyöräilijöille. Porukka polki 14. toukokuuta alkaneen
ja 31. lokakuuta päättyneen kampanjan aikana 15 223 kilometriä.
Miehistä eniten, 7 196 kilometriä, polki Pohjois-Kymen Sähkötarvikkeen Jouko Toivonen. Naisista eniten matkamittariin keräsi
Kouvolan kaupungin Merja Kirssi, jolle matkaa kertyi 3 561 kilometriä.

Guggenheim
eteni täpärästi
valtuustoon
HELSINKI. Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina äänin 8—7 hyväksyä esityksen Guggenheim-museon rakentamisesta
Helsinkiin. Seuraavaksi esitys viedään kaupunginvaltuustoon, joka
päättää hankkeesta lopullisesti.
— Aiemmin epäilin hankkeen
talousasioita. Nyt katson, että
[Guggenheim-museolla] saataisiin
palvelualalle työpaikkoja, museota puoltanut kaupunginhallituksen jäsen Arja Karhuvaara
(kok.) kertoi. | HS

OIKAISU
Lauantaina 19. marraskuuta julkaistussa Luokkahuone ei ole painekeitin -jutussa olivat haastateltavien lainaukset menneet ristiin
useampaan kertaan. Seuraavat
tekstissä olleet lainaukset olivat
Balbina Käen, eivät Anna-Mari Tähtisen, kuten juttuun oli virheellisesti eksynyt:
— Varmasti paine riippuu hirveästi luokasta ja tilanteesta.
— Kaikki oppilaat haluavat tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Uskon, että
levottomuutta pystytään vähentämään näillä tavoin.
— Nykynuoret ovat sosiaalisempia ja heidän kanssaan on muutenkin helppoa puhua hankalista
asioista. Joskus aikoinaan opetuskulttuuri oli jäykkää.
Samoin arviot ihanteellisesta luokkakoosta vaihtoivat paikkaansa. Käen arvio oli 12, Tähtisen 20. Lisäksi Tähtinen ei toivonut kiireettömyyttä oppilaan kohtaamiseen.

Poks saa lisää
ostokirurgeja
| Pohjois-Kymen sairaalassa pystytään leikkaamaan
päiväsaikaan potilaita entiseen malliin ostopalvelun avulla.
KUUSANKOSKI

KATJA JUURIKKO

uusii nyt leikkaussalien määräaikaisten hoitajien sopimuksia.
— Pystymme jatkossakin toimimaan viidessä leikkaussalissa. Aiemmin syksyllä suunnittelimme
leikkausten vähentämistä neljään
saliin.
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OH JOIS-KYMEN sairaala Poks paikkaa kirurgipulaansa ostopalveluilla. Poksin vastaavan lääkärin Miia Melkoniemen mukaan Kuusankoskella pystytään jatkamaan potilaiden
UUSIEN ostokirurgien palkkaus
leikkausta päiväaikaan niin kuin täei Melkoniemen mukaan vaikuta
hänkin asti.
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kaisee asian joulukuussa.
soittavat huolestuneina,
miten heidän hoitonsa
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teen jälkeen. Nyt voimLehdon mukaan terveysme kertoa, että kiireettöpalveluyhtiö Pihlajalinna
Pystymme
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— Myös Smile Doctorviidessä
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Olohuone on
jälleen auki
VOIKKAA |

Oleskelutilan perusidea pysyy samana, mutta
tapahtumien määrä lisääntyy.
NIKO KAARTINEN

V

OIKKAAN vanha työväentalo sai syyskuussa uutta elämää Voikkaan nuorisotilan sekä Voikkaan olohuoneen
avatessa ovensa samassa tilassa.
Nuokkarin ja olohuoneen yhteistä avoimien ovien päivää vietetään
keskiviikkona 23. marraskuuta kel-

lo 10—18.
— Olemme käynnistäneet toimintaa hiljalleen. Nyt haluamme
tehdä olohuonetta paremmin tunnetuksi voikkaalaisten kesken, palveluohjaaja Mari Leskinen kertoo.

VOIKKAALLA on aikaisemminkin
toiminut olohuone. Leskisen mukaan uuden olohuoneen perusidea

Pohjois-Kymen sairaalan vastaava lääkäri Miia Melkoniemi
kertoo, että sairaala pystyy jatkamaan päiväkirurgisia leikkauksia talvella entiseen malliin.

Yhteisyrityksen
tarjouspyynnöt
lähtevät liikkeelle
KOUVOLAN kaupunki lähettää sote-yhteisyrityksen tarjouspyyntöasiakirjat tiistaina kolmelle yritysryhmittymälle: Mehiläiselle, Pihlajalinnalle ja Terveystalolle, joka osallistuu
kilpailutukseen yhdessä Attendon kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi asian yksimielisesti maanantai-iltana.
Tarjouspyynnöistä huolimatta kaupungin ensisijaisena
tavoitteena on alueen sote-palvelujen tuottaminen julkisena palveluna.
Kouvolan sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksen arvo on noin 84 miljoonaa euroa vuodessa. Ulkoistettavia palveluja ovat muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanotot, terveydenhuollon päivystys sekä anestesia- ja leikkaushoito. Kilpailutukseen kuuluvat
myös vuodeosastohoito, suun terveydenhoito ja työterveyshuolto. Ikääntyneitten palveluista on tarkoitus siirtää kotiutustiimin ja kahden kotiuttamisyksikön toiminta.
Yhteisyrityksen kotipaikaksi on tulossa Kouvola, jolloin
yritys maksaa veronsa Suomeen. Kaupunki ryhtyisi uuden
yhtiön osakkaaksi 49 prosentin osuudella.
| JOHANNA VÄRJÄ

ei paljoa poikkea aikaisemmista,
mutta sinne halutaan enemmän
tapahtumia.
Tilassa saa edelleen lukea päivän lehdet, juoda kahvia tai vaikkapa kutoa.
— Tilassa on perhe- ja käsityökahvilatoimintaa sekä esimerkiksi tabletti- ja älypuhelinkoulutusta. Tilaan tulee pian biljardipöytä.
Tarkoitus on edelleen toimia kaikkien voikkaalaisten olohuoneena.
Otamme myös ideoita vastaan siitä, mitä tilassa haluttaisiin nähdä.

Kymen Setlementti ry. Nyt kahvilatoiminnasta vastaa Leskinen itse.
— SPR kuuli perhekahvilasta, ja
he ovat nyt kiinnostuneita ottamaan siitä vetovastuun. Perhe- ja
käsityökahvilassa kahvi ei ole tärkeintä, vaan ihmisten kohtaaminen.
Avoimissa ovissa ovat paikalla
niin nuorisotilan kuin olohuoneen
ohjaajat kertomassa toiminnasta.
— Esillä on perhekahvilan askarteluja, käsitöitä ja koululaisten taidetta sekä kasvomaalausta lapsille.

LESKINEN toivoo voikkaalaisten
löytävän olohuoneen, jotta kaupungin pyörittämä tila saadaan pidettyä voikkaalaisille avoinna vastaisuudessakin.
Aikaisemmin olohuoneen kahvilatoiminnasta vastasi Pohjois-

OLOHUONE on auki osoitteessa Voikkaantie 2 maanantaisin ja
keskiviikkoisin kello 8—13, tiistaisin ja torstaisin kello 8—16, parillisten viikkojen perjantaina kello
8—14 ja parittomien viikkojen perjantaina kello 8—16.

