HANKETIIMI
Johanna Saarivaara
järjestöagentti

Työssäni järjestöagenttina vastaan vaikuttamistyöstä
liittyen järjestöjen osallisuuteen ja rooliin
kunnallisessa ja maakunnallisessa hyvinvointityössä.
Seuraan tiiviisti asiaan liittyviä poliittisia päätöksiä ja
pyrin siihen, että kainuulainen järjestökenttä pysyy
muutosten mukana mahdollisessa sote- ja
maakuntauudistuksessa. Työhöni kuuluu edistää
järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyötä muun
muassa sopimuksellisuutta ja kumppanuutta
kehittämällä. Tärkeä osa työtäni on pyrkiä luomaan ja
tuomaan esiin erilaisia rahoitusmalleja
järjestötyön tueksi.

OTA YHTEYTTÄ
Riitta Ollila
järjestökoordinaattori

JärjestöKainuu 2.0 hankkeessa vastaan
järjestötiedon keräämisestä, järjestöjen toiminnan
kehittämisestä, sekä järjestöjen toiminnasta
tiedottamisesta. Järjestötoimijat voivat siis reippaasti
käyttää osaamistani hyödyksi esimerkiksi järjestöjen
viestintään, hanketoimintaan ja avustusten
hakemiseen, sekä muuhun järjestön kehittämiseen
liittyvissä asioissa. Odotan innolla työskentelemistä
teidän kanssanne. Nappaa reippaasti hihasta, kun
tavataan!

JärjestöKainuu 2.0
-hanke
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Johanna Saarivaara
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BABY KIDS
FURNITURE
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PÄÄMÄÄRÄ
JÄRJESTÖKAINUU 2.0
JärjestöKainuu 2.0 – hyvinvoinnin tukena
on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen (STEA) rahoittama
hanke, jota hallinnoi MLL:n Kainuun piiri
ry. Hanke on osa Suomi 100 avustusohjelmalla rahoitettua
valtakunnallista Järjestö 2.0 -verkostoa, eli
jokaisessa maakunnassa on oma Järjestö
2.0- hankkeensa. Järjestö 2.0: mukana
muutoksessa -koordinaatiohanketta
hallinnoi Soste. Hanke kestää vuoden
2020 loppuun saakka.

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen päätavoitteena on
turvata kainuulaisten järjestöjen elinvoima ja rooli
kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä sekä vahvistaa niiden roolia
mahdollisessa sote- ja maakuntauudistuksessa.

TOIMINTA-ALUEENA KOKO
KAINUU
Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka,
Sotkamo, Suomussalmi, Kuhmo, Ristijärvi

KENELLE
Kohderyhmänä ovat erilaisissa elämäntilanteissa
olevat kainuulaiset ihmiset.
Hankkeesta hyötyvät kuntalaiset, kainuulaiset
järjestöt ja niissä toimivat henkilöt sekä
maakunnan, kuntien ja sote - kuntayhtymän
henkilöstö.

KENEN KANSSA
Yhteistyökumppaneina ovat hyvinvointia
tuottavien kainuulaisten järjestöjen lisäksi
Kainuun sote, Kainuun Liitto sekä Kainuun
kunnat ja oppilaitokset.

TOIMINNAN TAVOITTEET
• Vahvistaa kainuulaisten järjestöjen roolia
tuomalla järjestöissä tehtävää työtä näkyväksi.
• Turvata kainuulaisten järjestöjen elinvoima ja
osallisuus osana terveyden- ja hyvinvoinnin
edistämistä.
• Vahvistaa järjestöjen roolia kunnallisessa ja
maakunnallisessa hyvinvointityössä.
• Järjestöjen yhteistyö ja kehittäminen.

