Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, lokakuu 2013:
Hyvä työ – hyvä myö -hanke kartoittaa kainuulaisen työelämän kipukohtia ja ilonaiheita
Työelämä on, kuten niin monesti on todettu, jatkuvassa muutoksessa. Muutosten aiheuttama epävarmuus tuo
ylimääräistä stressiä ja muutos saattaa jopa pelottaa. Kajaanissa on nyt aloitettu hanke, jossa työelämän arjen
ongelmia, ajatuksia, huolia ja muutospelkoja halutaan tuoda esiin ja käsitellä. Hanke on nimeltään Hyvä työ –
hyvä myö. Sen yhtenä tavoitteena on lisätä keskustelua kainuulaisesta työelämästä ja siitä, miten sitä tulisi
kehittää alueen hyvinvoinnin tukemiseksi.
– Kun järjestämme hankkeita ja koulutuksia, kuulemme ihmisten puhuvan paljon työstään. Nyt halusimme
luoda hankkeen, jossa työstä puhumiselle on oikeasti varattu kunnolla aikaa, sanovat suunnittelija Sisko
Tamminen ja Hyvä työ – hyvä myö -hankkeen projektipäällikkö Anna-Mari Kynsijärvi Aikuis- ja
täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:sta.
Muutoksilta ei voi nykyään kokea olevansa turvassa missään työpaikassa, olipa kyse yksityisestä, julkisesta tai
kolmannesta sektorista. Uutisia väen vähentämisestä, tuotannon lopettamisesta tai siirtämisestä ulkomaille tai
muunlaisista suurista muutoksista tulee joka viikko, ja ajatukset mahdollisista muutoksista ovat läsnä hyvin
monen ihmisen työpäivässä. Sisko Tamminen muistuttaa, että vaikka muutokset tuntuvat liian nopeilta, silti
suuri osa ihmisistä sopeutuu ja pysyy mukana.
– Hyvä työ – hyvä myö -hankkeessa on mahdollisuus tuoda esille työntekijöiden ajattelumalleja, piilossa olevia
uskomuksia ja oletuksia sekä muita työhyvinvointia heikentäviä asioita. Ratkaisuja esille nouseviin ongelmiin
voi sitten etsiä kuuntelemalla toisten työyhteisöjen kokemuksia ja jakamalla ideoita.
Hanke sisältää neljä yleisötilaisuutta, joista ensimmäinen järjestetään Kajaanissa torstaina 28.11.2013. Silloin
terapeutti, kouluttaja ja kirjailija Tommy Hellsten pitää luennon työn ilosta, eli mistä ja miten työn ilo syntyy ja
kuka sen synnyttää? Tilaisuus on Kajaanin Keskuskoulun juhlasalissa klo 18–21 ja se on osallistujille
maksuton.
– Luennon aikana yleisölle tehdään kysely, jossa kartoitetaan kainuulaisen työelämän tämän hetken haasteita.
Yleisön vastauksista esille nousevia kiinnostavia aiheita voidaan käsitellä hankkeen seuraavissa
tilaisuuksissa. Hankkeesta kootaan myös julkaisu, joka on aikanaan kaikkien halukkaiden käytössä, Sisko
kertoo.
Hyvä työ – hyvä myö -hanke on saanut Kainuun ELY-keskukselta lokakuussa lähes 30 000 euron rahoituksen
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Tuki kattaa 85 prosenttia hankkeen kustannuksista. Loppuosa
rahoituksesta, reilut 5 200 euroa, tulee Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskukselta.

Kainuun ELY-keskus myönsi rahoitusta lokakuussa yli 1,3 miljoonaa euroa
Kainuun ELY-keskus hyväksyi lokakuussa rahoitettavaksi yhteensä 19 hanketta tai projektia. Myönnetyn
rahoituksen yhteissumma oli 1 326 844 euroa. Euromääräisesti suurimman tuen sai kuhmolainen
yksityishenkilö lypsykarjanavetan laajentamiseen ja lypsyrobotin hankintaan, 298 752 euroa. Kuusamolainen
Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy sai Kitkan Viisas -hankkeeseensa 217 805 euron tuen. Kainuun
liitto sai Kainuun ennakointihankkeeseen ESR-rahoitusta 158 957 euroa.

Kainuun ELY-keskuksen rahoitettavaksi hyväksytyt hankkeet 1.–31.10.2013
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