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Hankkeen rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 
Seudullinen kehittämisrahasto (Kuusamo, Taivalkoski) 
sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot. 

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen Koillismaalla -hanke 1.9.2020 - 31.12.2022

Meillä voidaan hyvin
MILLAISIA TYÖHYVINVOINNIN TEKOJA TEILLÄ TEHDÄÄN?

Työt maistuu ja hommat hoituu, kun työyhteisössä voidaan hyvin. 
Tämä on jo moneen kertaan tutkittu juttu. 
Miten teidän työyhteisössänne on otettu huomioon työhyvinvointi? 
Jos olet yksinyrittäjä, miten sinä olet hoitanut omaa työhyvinvointiasi?

Ilmoita työyhteisösi kampanjaan, 

jossa voitte voittaa ohjatun 

työhyvinvointituokion!

Ilmoita työyhteisössäsi tehty työhyvin-
vointiteko kampanjaan. Osallistua 
voivat kaikki kuusamolaiset ja taival-
koskelaiset viralliset työyhteisöt, myös 
yksinyrittäjät ja yhdistykset. 

Säännöt
Työhyvinvoinnin teko on oltava toteutettu ajalla 
1.1.-16.10.2022. Työhyvinvoinnin teon voi ilmoittaa 
koko kampanjan ajan 16.10. saakka. 
Osallistuvien tekojen kuvaukset jaetaan kam-
panjan some- ja muussa markkinoinnissa.

Lähetä työhyvinvointiteon kuvaus 
osoitteeseen:
tyohyvinvoinninlahettilaat@gmail.com 

Sisällytä kuvaukseen seuraavat tiedot: 
- Työyhteisön (yrityksen/yhdistyksen) nimi, orga-
nisaation koko, tekoon osallistuneiden työnteki-
jämäärä sekä yhteyshenkilön tiedot
- Vapaamuotoinen kuvaus työhyvinvoinnin 
teosta
- Kuva tai video teon toteutuksesta
- Lisäksi arvostamme seuraavia asioita:
Työhyvinvointiteko on luotu ratkaisuksi havait-
tuun ongelmaan.
Osallistuja on kuvannut, millä tavalla teko on 
vaikuttanut työhyvinvointiin tai mitä muita huo-
mioita tai oivalluksia teko on nostanut esiin.

Palkintoina 
työhyvinvointituokioita
Työhyvinvoinnin lähettiläät ja Tuottavuuden ja 
työhyvinvoinnin kehittäminen Koillismaalla 
-hanke palkitsevat työhyvinvointitekoja koko 
kampanjan ajan. Valitut työyhteisöt saavat 
palkinnoksi työhyvinvointituokion (kesto 1-2h), 
joka toteutetaan vuoden 2022 aikana työhyvin-
voinnin lähettilään ja työyhteisön sopimana 
ajankohtana. 
Työhyvinvointituokioita jaetaan 4 kpl: 

Työhyvinvointituokio 1. Ohjaajat Sisko Tier-
mas, Luonnollinen Kehosi Hyvinvointipalvelut 
ja Rauno Säkkinen, Hopun Loppu
Voittava teko valitaan 30.6. 

Työhyvinvointituokio 2. Ohjaaja Piritta Liikka, 
MunPolku 
Voittava teko valitaan 31.8.
 
Työhyvinvointituokio 3. Ohjaaja Tiia Manni-
nen, Susiraja Camp
Voittava teko valitaan 14.10. 

Työhyvinvointituokio 4. Riina Pelli, Fysiotera-
pia KKK Ajalla 1.-16.10. järjestetään yleisöäänes-
tys kaikista ilmoitetuista työhyvinvointiteoista. 
Äänestyksen voittaja ilmoitetaan 31.10. ja palki-
taan hankkeen päätöstilaisuudessa marras-
kuussa 2022.

#meillävoidaanhyvin #työhyvinvointiKoillismaa
SEURAA KAMPANJAA: Facebook & Instagram @tyohyvinvoinninlahettilaat


