
Kainuun työllisyys-
ja sosiaalisen kuntoutuksen 
hankkeet



Kainuun hankkeet yhteisellä asialla

”OSALLINEN IHMINEN KOKEE OLEVANSA MERKITYKSELLINEN OSA 
KOKONAISUUTTA. HÄN TULEE KUULLUKSI ITSENÄÄN JA VAIKUTTAA 
ELÄMÄNSÄ KULKUUN JA YMPÄRISTÖÖNSÄ” (Sosiaalisen osallisuuden 
edistämisen koordinaatiohanke Sokra)

KEHITÄMME julkaisussa mukana olevissa Kainuun hankkeissa työlli-
syys- ja sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta. Työllisyydenhoito ja 
sosiaalinen kuntoutus liittyvät läheisesti yhteen ja Kainuussa on koot-
tu verkostot yhteisen kehittämisen äärelle.  

TAUSTALLA on Kainuussa jo tehty kehittämistyö ja se on perusta-
na asioiden eteenpäin viemisessä. Kainuun työllisyys- ja sosiaalisen 
kuntoutuksen hankkeet esittäytyvät julkaisussa. Julkaisu on työstet-
ty Kuhmon työllisyys- ja sosiaalisen kuntoutuksen seminaariin 18.-
19.9.2017. Seminaarin järjestävät Kuhmon kaupunki ja sen Hyvä Arki- 
ja KGC –hankkeet, Kainuun soten SOS Kainuu -hanke sekä Kainuun 
TE-toimisto ja ELY-keskus yhteistyössä 11 muun hankkeen kanssa. 

Seminaari järjestetään, jotta saadaan Kainuun asioita kehitettyä ajan-
tasaisen tiedon ja toimivien mallien avulla. 

Toimijaverkostossa on luotava yhdessä jaettua ymmärrystä työllisyys-
asioista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Hyvinvoinnin, osallisuuden, 
työ- ja toimintakyvyn sekä työllisyyden vahvistuminen ovat yhteisiä 
päämääriä. 

On aika suunnata katse tulevaisuuteen ja siihen, mitä maakuntauudis-
tuksen ja työllisyyspalvelujen uudistuminen merkitsee ja kuinka nii-
hin voidaan valmistautua.   

Sokra on koonnut vertailutietoa Pohjois-Suomen huono-osaisuudesta 
ja osallisuudesta. Sokran koonnissa Kainuun tilannetta suhteutetaan 
muihin Pohjois-Suomen alueisiin. Tutkimus- ja tilastotiedon valossa 
osallisuuteen ja työ- sekä toimintakykyyn liittyvien asioiden kehittä-
minen on erittäin tarpeellista ja merkittävää sekä inhimillisesti että 
taloudellisesti. 



KEHITÄMME sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta 
(ml. palvelujärjestelmä, palvelut ja asiakasprosessien toi-
mivuus) sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä kokonais-
valtaisia palveluja sosiaalisen kuntoutuksen verkoston 
ja kokemusasiantuntijoiden kanssa Kainuussa v. 2017 ja 
2018. 

JÄRJESTÄMME muutostyön koulutuksen, opintokäyn-
nin Kuopioon, sosiaalisen kuntoutuksen koulutusko-
konaisuuden sekä ostopalvelupilotin,  kuntakohtaisia 
kehittämispilotteja (Sotkamon Olohuone, Kuhmon Lä-
hiötupa, A-kilta-asiat, Kajaanissa osallisuutta edistävä 
kuntouttava työtoiminta ITTE:n ja SoWhat:n kanssa, ma-
talan kynnyksen toiminta Ylä-Kainuussa, Ristijärvellä ja 
Paltamossa) ja seminaarin Kuhmossa 9/2017. Teemme 
jalkautuvaa asiakas-, työpari- ja verkostotyötä. Vahvis-
tamme omatyöntekijyyttä aikuissosiaalipalveluissa. Ni-
vomme sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisen yhteen 
ja teemme sosiaalisen kuntoutuksen palveluista kartas-
ton. 

HANKKEEN TAKANA on Kainuun sote. Hanketta rahoit-
tavat Euroopan sosiaalirahasto ja Kainuun sote.

TAVOITTEENA on, että sosiaalisen kuntoutuksen palve-
lut ja verkostot toimivat hyvin yhteen ja asiakkaat saa-
vat tuen tarpeidensa pohjalta tarvitsemansa palvelut. 
Tavoitteena on kehittää sosiaalisen kuntoutuksen käy-
tännön työtä, toimintamalleja, rakenteita, tietotaitoa ja 
osaamista. 

TULOKSENA hankkeen päätyttyä n. 130 asiakkaan osal-
lisuus elämästä ja yhteiskunnasta on kasvanut sekä työ- 
ja toimintakyky parantunut. Sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelukartasto on tehty. On luotu yhteistä ymmärrystä 
sosiaalisen kuntoutuksen kohdentamisesta, tavoitteista, 
sisällöstä ja työmenetelmistä sekä osaamisesta.  

SOS Kainuu – Sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa

(S20851)

Yhteyshenkilö: 
Projektipäällikkö 
Kaisa Karhu-Härkönen
044 7970 443 
kaisa.karhu-harkonen@
kainuu.fi



KEHITÄMME paikallista opinnollistamisen mallia, joka 
juurrutetaan Kuhmon kaupungin työllisyydenhoitoon. 
Mukana kehitystyössä on Kuhmon Työvire ry (www.
kuhmontyovire.fi) joka on myös Hyvä arki-hankkeen 
osatoteuttaja. Mallissamme opinnollistaminen on työs-
sä, työtoiminnassa tai muutoin kerrytetyn osaamisen 
tunnistamista ja dokumentointia osaamistodistukseen. 
Osaamistodistuksessa käytettävän osaamisen arvioinnin 
pohjana ovat Opetushallituksen määräämät ammatillis-
ten tutkintojen ammattitaitovaatimukset.

JÄRJESTÄMME hankeosallistujille osaamista kehittävää 
ja työllistymistä tukevaa työvoimakoulutusta, korttikou-
lutuksia ja muita lyhytkoulutuksia. Lisäksi tuotamme 
osallisuutta lisäävää toimintaa, mm. ohjattua ja itsenäis-
tä kuntosaliliikuntaa, tapaamisia ja retkiä sekä Kuhmon 
alueen työnantajiin tutustumista.

HANKKEEN TAKANA ovat päätoteuttajana Kuhmon 
kaupunki ja osatoteuttajana vuonna 2015 perustettu 
Kuhmon Työvire ry.  Hyvä arki-hanketta rahoittaa Euroo-
pan Sosiaalirahasto yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa.

TAVOITTEENA on lisätä hankkeemme hankeosallistujien 
osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia. Opinnollistami-
sen kautta tapahtuva osaamisen lisääminen voi tapah-
tua esim. kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson 
tai palkkatuetun työsuhteen aikana, erilaisissa tunniste-
tuissa oppimisympäristöissä.

TULOKSENA Hyvä arki-hankkeen päätyttyä on pysyvä, 
paikallinen opinnollistamisen malli, jossa hankittu osaa-
minen dokumentoidaan osaamistodistuksiin. Osaamis-
todistuksen avulla työnhakija voi osoittaa työnantajalle 
tai oppilaitokselle omaavansa tuoretta, ammatillisten 
tutkintojen sisältöjä vastaavaa osaamista.  

Hyvä arki-hanke: osallisuutta, 
osaamista, hyvinvointia, työtä

(S20765)

Yhteyshenkilöt: 
Virpi Heikkinen, opinnol-
listamisasiantuntija        
044 725 5239
virpi.heikkinen@kuhmo.fi
Juha Heinonen, 
hankepäällikkö      
044 725 5231
juha.heinonen@kuhmo.fi

Hyvä arki -hankkeen han-
keosallistujia ja opettajia 
hankkeen järjestämässä  
koulutuksessa.

Lisätietoa:  www.hyvaarki.fi. Hyvä Arki-hanke on myös Facebookissa.

http://www.hyvaarki.fi


KEHITÄMME sosiaalisen kuntoutuksen palveluita yh-
teistyössä Kainuun sote-kuntayhtymän ja asiakkaiden 
kanssa. Asiakastyön ohella hanke kehittää yhdistyksen 
henkilökunnan osaamista arviointi-, ohjaus- ja valmen-
nustyössä.

JÄRJESTÄMME kajaanilaisille työelämän ulkopuolella 
oleville henkilöille työ- ja ryhmätoimintaa sekä yksilö-
ohjausta. Toiminnoissa voimaannuttavina tekijöinä ovat 
luonto (Green Care), taide ja itse tekeminen (DIY, do it 
yourself ). Asiakkaiden sopimusmuodot ovat sosiaalisen 
kuntoutuksen sopimus ja kuntouttavan työtoiminnan 
sopimus (osallisuutta edistävä). Toimintoihin voi osallis-
tua myös ilman sopimusta. 

HANKKEEN TAKANA on Nakertaja-Hetteenmäen ky-
läyhdistys ry. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalira-
hasto, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys sekä Kajaa-
nin kaupunki.

TAVOITTEENA on asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden 
lisääntyminen, arjenhallinnan ja toimintakyvyn parantu-
minen ja työelämävalmiuksien vahvistuminen.

TULOKSENA on sosiaalisen kuntoutuksen laatukriteerit 
täyttävä ostopalvelupaketti, jota Kainuun sote-kuntayh-
tymä voi jatkossa ostaa sosiaalisen kuntoutuksen asiak-
kailleen.

ITTE - itse tehden, tuetusti eteenpäin!

(S20941)

ITTE-hankkeessa hoidettiin 
lampaita kesällä 2017.

Yhteyshenkilö: 
Johanna Saarivaara 
0400 516 885 
johanna.saarivaara@
nakertaja.net 

Lisätietoja:  www.nakertaja.net   facebook.com/ITTEtehden

http://www.nakertaja.net
https://www.facebook.com/ITTEtehden


KEHITÄMME Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen 
sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. 
Kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat alle 29- vuotiaat.

JÄRJESTÄMME Työelämän ulkopuolella olevien päihde-, 
laitos- ja rikostaustaisten nuorten työ- ja toimintakyvyn 
vahvistaminen työpajavalmennuksen avulla.

HANKKEEN TAKANA Hanke on valmisteltu tiiviissä yh-
teistyössä Kainuun soten ja muiden keskeisten sidos-
ryhmien kanssa. Rahoittava viranomainen: Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus, Kajaanin Kaupunki, Sote,  Paltamo, 
Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Puolanka. Omarahoitus: Spartak 
Kajaani                      

TAVOITTEENA Hankkeella ehkäistään ja vähennetään 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien erityisryhmien 
syrjäytymistä sekä kehitetään osallisuutta vahvistavia ja 
osallistujien työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita 
erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta. Hanke 
toteuttaa haun painotusta ehkäisemällä erityisesti mies-
ten syrjäytymistä sekä edistämällä miesten osallistumis-
ta koulutukseen ja työhön. Hankkeeseen sisältyy koke-
musasiantuntijuutta.

TULOKSENA Asiakastyön lisäksi hankkeessa kehitetään 
ja toteutetaan kouluihin ja oppilaitoksiin suunnattavia 
luentopaketteja sekä tuodaan yrityksille tietoa vankilas-
ta vapautuvien valvonnasta ja tukitoimista. 

So What 1.9.2017-31.8.2019

(S21096)

Yhteyshenkilö: 
Anne Mari Leinonen
Vastaava valmentaja 
045 648 5150 
annem.spartak@ 
gmail.com 
Mikko Leskinen 
Yksilövalmentaja
mikko.spartak@gmail.com 
044 981 1125
Tiia Leskinen  
Sihteeri ja tiedottaja 
050 413 9289 
tiia.spartak@gmail.com

Lisätietoja: www.spartakkajaani.esy.es

http://www.spartakkajaani.esy.es


Ainutlaatuinen -hankkeen (TYPO) tarkoituksena on 
edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä 
työvalmennuksen avulla parantaa yleisiä työmarkkina-
valmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista. Kajaanin Työ-
voimayhdistyksellä on neljä toimintayksikköä; Ruokala 
Eines, Nuppa kahvila, toimisto ja ompelimo. Hankkeen 
tavoitteena on työllistää 60 hlöä vuositasolla. Hanke toi-
mii ajalla 1.1.2016 – 31.12.2017 (31.12.2018).

TARJOAMME palkkatuki-, työharjoittelu- ja työkokei-
lupaikkoja työttömille henkilöille, erityisesti nuorille ja 
maahanmuuttajille, sekä pitkäaikaistyöttömille, vaikeas-
ti työllistyville ja osatyökykyisille.

Yhdistyksen hankkeet / avustetut toiminnat kohdistuvat 
sekä työttömiin työnhakijoihin että ns. matalan kynnyk-
sen kohtaamispaikan asiakkaisiin.

Kajaanin Työvoimayhdistys ry
MATALAN KYNNYKSEN KOHTAAMISPAIKKATOIMINTA 
STEA tukee yhdistystä ns. Ak-tuella vuosittain. Tuki on 
tarkoitettu työttömien elämänhallinnan ja toimintaky-
vyn vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn mata-
lan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja ryhmätoiminnoin. 
Myös EHYT ry. tukee toimintaa pienellä avustuksella 
vuosittain.

Toimintoja ovat mm:
- EU-ruoan jako
- toimintaryhmät (liikunta, kulttuuri, pelit, ruoka)
- kaikille avoimet koulutukset ja infotilaisuudet
- tapahtumat
- retket ja muu virkistystoiminta
- yksilöohjaus palveluihin.

Ainutlaatuinen-hanke (2016-2018)

Yhteyshenkilöt: 
Eija Kemppainen
Työllistämiskoordinaattori
044 978 0381
eija.kemppainen@ktyry.fi
Kirsi Huotari 
Toimintakoordinaattori 
044 314 0098
kirsi.huotari@ktyry.fi

Lisätietoja:  www.ktyry.fi

http://www.ktyry.fi


Aseta tavoitteesi, yksilövalmentaja tukee sinua saavut-
tamaan ne.

KEHITÄMME:
- haastavassa elämäntilanteessa olevalle nuorelle   
 ohjausmalli

TOIMINTA: 
- toimintamalli, joka vahvistaa nuoren työ- ja 
 toimintakykyä mahdollistamaan siirtymistä 
 sitoutumista vaativiin toimenpiteisiin
-  konkreettinen paikka, jossa nuorten kanssa 
 suunniteltu ja toteutettu viikko-ohjelma tukee 
 osallisuutta ja vertaisuutta

HANKKEEN TAKANA:
-  alueella ei ollut paikkaa nuorille, joilla ei ollut 
 toimintakykyä esim. kuntouttavaan työtoimintaan 
 tai työpajalle
-  nuorisotyöttömyys

TAVOITE:
-  Lisätä nuoren työ- ja toimintakykyä, arjen- ja elämän-  
 hallinnallisia taitoja, osallisuutta ja hyvinvointia
-  Arvostava ja kokonaisvaltainen kohtaaminen
-  Parantunut toimintakyky

TULOKSET:
-  Aktivoituminen, osallisuus, parantunut päivärytmi
-  Psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn lisääntyminen
-  Opintojen loppuun saattaminen
-  Lisää itsetuntemusta ja itseluottamusta
-  Tyytyväisyyttä omaan elämään 
-  Ennaltaehkäisee suurempia haasteita
-  Joustava, tiivis ja tuloksekas yhteistyö alueen muiden  
 toimijoiden kanssa
-  Uusi palvelu nuorille, joiden toimintakyky ei 
 mahdollista muiden palveluiden vastaanottamista.

Väliasema - ponnahduslauta 
tulevaisuuteen!

(S20004)

Yhteyshenkilöt: 
Jonna Juntunen
yksilövalmentaja
044 750 2452
Heidi Hanhela
hankepäällikkö
044 750 2434



KEHITÄMME matalan kynnyksen toimintamuotoa liik-
keen ja ilmaisun rajapinnassa, sekä yhteistyötä liikunta- 
ja teatterialan toimijoiden välillä. 

JÄRJESTÄMME työpaja- ja kerhotoimintaa sekä koulu-
tusviikonloppuja 15—25 -vuotiaille nuorille, pyrkimyk-
senä  tavoittaa myös haastavassa elämäntilanteessa ole-
vat nuoret.

TAVOITTEENA on osallistujien sosiaalinen rohkaisemi-
nen ja itseilmaisun kehittäminen. Osallistujien onnistu-
misen ilon ruokkiminen ja johdattaminen nauttimaan 
teatterista ja liikunnasta niin tekijänä kuin kokijana. Li-
säksi taiteen alueellisen saatavuuden kehittäminen Kai-
nuussa.

HANKE TARJOAA uutta suuntaa elämään nuorille sekä 
uutta sisältöä järjestöjen, kuntien, koulujen ja muiden 
nuorisotoimijoiden toimintaan.

HANKKEEN TAKANA on Kainuun aluehankkeen koor-
dinaattorina toimiva Kajaanin Kaupunginteatteri - Ou-
lun läänin alueteatteri -liikelaitos yhteistyössä Kainuun 
Liikunta ry:n kanssa. Valtakunnallisen hankkeen koor-
dinaattorina Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa 
Euroopan Sosiaalirahaston tukea Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskuksen rahoittamana.

#ilmaiseitseäsi! (Osallistava ja 
liikunnallinen teatteri)

(S20835 )

Yhteyshenkilö: 
Karoliina Kuvaja 
Projektikoordinaattori 
044 421 4379
karoliina.kuvaja@
kajaani.fi 

Lisätietoja:  www.ilmaiseitseasi.fi

http://www.ilmaiseitseasi.fi


OTE maakunnassa - Polut kuntoon 
-hanke

Yhteyshenkilöt: 
Anna-Kaisa Heinistö  
Projektipäällikkö
044 715 7136
anna-kaisa.heinisto@
kainuu.fi
Minna Mäkäräinen
Suunnittelija
044 7571936
minna.m.makarainen@
kainuu.fi

Tavoitteena on saumaton, 
nopea ja oikea-aikainen 
tuki osatyökykyisille.

Lisätietoja: https://sote.kainuu.fi/ote-polut-kuntoon #OTEhanke, @OteMaakunnassa

HANKKEEN TAKANA on Kainuun sote päätoteuttaja ja 
hallinnoija, hankeaika 1.4.2017 – 31.10.2018. Rahoitus 
80 % STM, 20 % Kainuun sote.

KEHITÄMME työkyvyn toimintamallia Kainuun soten 
osatyökykyisille työntekijöille sekä työttömille osatyö-
kykyisille Kainuulaisille. Päivitämme Kainuun soten 
hoito- ja palveluketjut tuki- ja liikuntaelin sekä mielen-
terveysongelmien osalta. Integroimme osatyökykyisen 
työkyvyn tukemisen toimintamallit ja hoito- ja palvelu-
ketjut maakunta ja sote uudistukseen. 

LISÄÄMME alueen osaamista STM:n työkykykoordi-
naattorikoulutuksen kautta ja vaikutamme työnantajien 
asenteisiin osatyökykyisten työllistämisessä.

TULOKSENA on kokonaisvaltainen osatyökykyisen työ-
kyvyn tuen toimintamalli, joka on kuvattu ja käytössä 
niin työttömän osatyökykyisen kuin Kainuun soten hen-
kilöstön osatyökykyisen työntekijän osalta. Osatyökykyi-
set palaavat työhön tai työllistyvät nykyistä useammin. 
Asiakkaille on löytynyt elämäntilanteeseen, työ- ja toi-
mintakykyyn sopiva palvelu, mikäli hän ei ole sijoittu-
nut työmarkkinoille. Kainuulaisten hyvinvointi paranee, 
osallisuus yhteiskuntaan ja yhdenvertaisuus on lisäänty-
nyt. Työnantajat tuntevat osatyökykyisen työllistämisen 
tuet, näkevät osatyökykyiset voimavarana ja rekrytoivat 
heitä. 

Osatyökykyisten kanssa työskentelevien toimijoiden 
työkyvyn tukeen liittyvä osaaminen on vahvistunut. Kai-
nuussa toimii työkykykoordinaattoriverkosto. 

https://sote.kainuu.fi/ote-polut-kuntoon


KEHITÄMME Diagnoosivapaata ohjattua toiminnallista 
vertaistukea nuorille aikuisille 18-35-vuotiaille mielen-
terveyskuntoutujille. Toimintaamme ohjaavat koulute-
tut vertaisohjaajat ammattilaisten tukemana, matalan 
kynnyksen periaatteella.

JÄRJESTÄMME Säännöllistä arviointia toimintamme laa-
dullisista ja määrällisistä vaikutuksista sekä toiminnan 
kehittämistä arviointeihin ja palautteisiin pohjautuen. 

HANKKEEN TAKANA Kulttuuripaja Marilynin toiminnan 
rahoittajat vuonna 2017 ovat STEA sekä Kajaanin kau-
punki.

TAVOITTEENA Tukea heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien nuorten terveyttä ja hyvinvointia, sekä toimia 
myös työllisyydenhoidon ja kuntoutumisen edistäjänä 
omalla sektorillamme osana laajaa verkostoa.

TULOKSENA Tiivistä yhteistyötä kaikkien paikallisten 
toimijoiden kanssa, lisäksi muut Sosped säätiön kulttuu-
ripajat ja kansainvälistä verkostoa. 

Sosped-säätiö -  Kainuun 
Kulttuuripaja Marilyn

(AK 3045)

Yhteyshenkilö: 
Jaana Vanhala 
Kulttuuripaja Marilyn 
044 294 6518 
Jouni Kananen 
Työhönvalmennus
0500 180 610 
Miikka Vuorinen 
Arviointien tulokset
040 164 6411
Lassi Rajamäki
Toiminnanjohtaja
050 566 2414 
Kainuun Kulttuuripaja 
Marilyn Asemakatu 2.  
2. krs Kajaani 

Lisätietoja: www.sosped.fi

http://www.sosped.fi


Suomi tarvitsee kaikki tekijät.
Löydetään ratkaisuja.
Yhdessä.

HANKKEEN TAKANA on kymmenen TE -toimistoa Suo-
messa, yhtenä näistä Kainuun TE -toimisto. Valtakunnal-
lista hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY -keskus ja 
rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (100%).

KEHITÄMME vaihtoehtoisia osatyökykyisten palvelu-
malleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja. TE-toimiston 
työkykykoordinaattori mallintaa  osatyökyisten työllisty-
misen palveluverkostot ja -prosessit alueellisesti. Kehit-
tämistyötä tehdään myös valtakunnallisesti 

KAINUUN KEHITTÄMISALUEET ovat työhön kuntoutu-
misen palveluverkoston kehittäminen sekä terveyden-
huolto- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen

TAVOITTEENA on eri toimijatahojen yhteistyötä tii-
vistämällä parantaa osatyökykyisten asiakkaiden sekä 
työnantajien palvelujen saatavuutta rakentamalla pal-
velu- ja toimintamalleja asiakaspalveluun, verkostoyh-
teistyöhön sekä työnantaja- ja yritysyhteistyöhön.

Työkykykoordinaattoripilotoinnit osa-
työkykyisten työllistymisen edistämiseksi

(F20784)

Yhteyshenkilö: 
Raija Tahvanainen
Työkykykoordinaattori
029 503 9018
Kainuun TE-palvelut
raija.tahvanainen@
te-toimisto



KEHITÄMME taide- ja luontolähtöisin menetelmin sosi-
aalisen kuntoutuksen erilaisia, toimintakykyä aktivoivia 
menetelmiä yhdessä henkilökohtaisen palveluohjauk-
sen kanssa. 

JÄRJESTÄMME monipuolisesti, vapaaehtoista ja maksu-
tonta, luonto- ja taidetoimintaa, palsta- ja kasvihuone-
viljelyä sekä palveluohjausta työttömille ja työelämän 
ulkopuolella oleville Suomussalmen kuntalaisille. Kan-
tavana teemana on kierrätys sekä luonnontuotteiden 
hyödyntäminen niin kädentaidoissa kuin ruoanlaitossa.

HANKKEEN TAKANA on Työpalvelukeskus Miilun konk-
reettinen huomio siitä, että työttömät tarvitsevat työky-
kyä ja elämänhallintaa vahvistavaa toimintaa, joka ehkäi-
see syrjäytymistä ja luo mielekkyyttä arkeen. Hankkeen 
rahoittajina toimivat Suomussalmen kunta ja Euroopan 
sosiaalirahasto. 

TAVOITTEENA taiteen ja luonnon keinoin vahvistaa osal-
listujan elämänhallintaa ja sosiaalista osallisuutta ympä-
röivässä yhteiskunnassa. Pitkäkestoisella ja monialaisel-
la tuella vahvistetaan osallistujan työelämävalmiuksia. 
Tavoitteena on myös selvityksen tekeminen asiakkaan 
työkyvystä ja terveydentilasta.

TULOKSENA Suomussalmen näköinen taide- ja luonto-
painotteinen kohtaamispaikka työttömille ja työelämän 
ulkopuolella oleville kuntalaisille, jotka tarvitsevat tukea 
elämänhallintaan ja työelämävalmiuksien vahvistami-
seen. Kun arki on kunnossa, voi henkilö jollakin aikavä-
lillä työllistyä.

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden 
kehittämishanke KUJELMA

Yhteyshenkilö: 
Kirsi Sahrman-Hauhia
044 777 3362
kirsi.sahrman-hauhia@
suomussalmi.fi 

Lisätietoja:  www.facebook.com/kujelma.hanke  www.suomussalmi.fi

http://www.facebook.com/kujelma.hanke
http://www.suomussalmi.fi


KEHITÄMME nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-
asemassa olevien työllistymistä tarjoamalla työllistymis-
tä edistäviä yksilöllisiä palveluja, lisäämällä kolmannen 
sektorin toimijoiden osaamista ja vahvistamalla palvelu-
verkoston yhteistyötä.

TAVOITTEENA / TULOKSENA on edistää työllistymis-
mahdollisuuksia, parantaa järjestöjen työllistämistoi-
minnan vaikuttavuutta, osaamista, työhyvinvointia ja 
toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on ohjata työnteki-
jöitä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistami-
seen sekä rohkaista työllistettyjä pohtimaan yrittäjyyttä 
osana tulevaisuuttaan.

JÄRJESTÄMME mm. asiantuntijatyöryhmien tapaami-
sia, vertaisryhmän tapaamisia, työnohjausta, koulutuk-
sia, työhyvinvointipäiviä, luottamushenkilökoulutuksia, 
työelämävalmiudet- ja yrittäjyyskoulutuksia, muita työl-
listymistä edistäviä koulutuksia sekä tutustumisjaksoja 
työelämään.

HANKKEEN TAKANA on Suomen 4H-liitto. Hanketta to-
teutetaan Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Osatoteuttajina toimivat 4H-yhdistykset Kuusamossa, 
Limingassa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Kempeleessä, 
Tyrnävällä, Lumijoella, Ylivieskassa, Oulaisissa, Sodanky-
lässä, Ylitorniossa, Sallassa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja 
Sievissä.  Hakeaika on 2.2.2015 – 31.12.2017.

RAHOITTAJAT Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
myöntämä ESR-rahoitus, kuntien rahoitus, osatoteutta-
jien rahoitus sekä Suomen 4H-liiton rahoitus.

4H - Tukea ja tehoa järjestöjen 
työllistämiseen

(S20192)

Yhteyshenkilö: 
Seija Heikkinen
Projektipäällikkö
044 3777 469
seija.heikkinen@4h.fi

Lisätietoja: www.4h.fi/tukeajatehoa

http://www.4h.fi/tukeajatehoa


TOIMINTAMME tähtää huono-osaisuuden vähentymi-
seen ja osallisuuden lisäämiseen sovittamalla hankkei-
den ja kuntien sekä maakuntien toimintaa yhteen. 

TEHTÄVÄMME
-  on koordinoida ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020”  
 –rakennerahasto-ohjelman Euroopan sosiaalirahaston 
 toimintalinja 5:n sosiaalista osallisuutta edistäviä ja   
 köyhyyttä torjuvia hankkeita
- tuottaa päätöksentekoa tukevaa tutkimustietoa
- kannustaa päätöksentekijöitä huomioimaan erityisesti  
 heikommassa asemassa olevat kansalaiset
- auttaa hankkeita verkostoitumaan sekä huomioimaan  
 palvelujärjestelmän kehittämisen ja oman alueensa  
 tarpeet
- tukea kehittämishankkeita niiden ideoinnista 
 suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

TAVOITTEITAMME ovat osallisuushankkeissa saavutet-
tujen tulosten kirkastaminen ja levittäminen.

HANKKEEN TAKANA Diakonia-ammattikorkeakoulu 
vastaa palveluistamme Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi toimintaa 
valtakunnallisesti sekä vastaa palveluista eteläisen, län-
tisen ja keskisen Suomen alueilla. Toimintaa rahoittavat 
Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministe-
riö.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen 
koordinaatiohanke - Sokra

Yhteyshenkilöt: 
Ritva Sauvola (hanketyö) 
040 508 8933
ritva.sauvola@diak.fi  
Reija Paananen  
(tutkimus) 
reija.paananen@diak.fi
Sakari Kainulainen  
(projektipäällikkö) 
sakari.kainulainen@ 
diak.fi

Lisätietoja:  www.thl.fi/sokra

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme 
ja siitä, kuinka osallisuus, eriarvoisuus ja huono-
osaisuus Pohjois-Suomen alueella tutkimustiedon 
valossa näyttäytyvät. Miten voisimme yhteistyös-
sä edistää osallisuutta alueellanne?

http://www.thl.fi/sokra





