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Avoimia hankehakuja  

Muistutus Pohjois-Suomen hankehausta ja Sokran hanketuki on tavoitettavissanne 

aluekoordinaattorien kautta jo hankkeita suunnitellessanne.  

 

Pohjois-Suomen hankehaku jatkuu vielä 30.6.saakka. Hakemuksia toivotaan varsinkin 

järjestöjen ja kuntien toteuttamiin sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin 

sekä päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja kuntoutumiseen liittyviin hankkeisiin. 

Painotuksena on etenkin nuorten ongelmien ehkäiseminen ja ongelmatilanteista 

selviytymisen edistäminen. 

 

• Lapin verkostopalaveri 2.6.2020 klo 13.00 – 15.00 

• Kainuun verkostopalaveri 3.6.2020 klo 9.00 – 11.00  
 

Tule mukaan Teams-palaveriin ja välitä tietoa eteenpäin verkostoissasi. Ilmoittautuminen 1.6. 

mennessä Webropol-lomakkeella 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisten TL 5 ESR-hankkeiden haku on käynnissä 

15.6.2020 saakka. Hakuohjeet ministeriön verkkosivuilla. Ministeriössä on käynnissä 

muitakin ajankohtaisia hakuja. 

 

Sokran tilaisuudet 

• 8.6. klo 13.00 – 15.00 Hankekahvilan teemana palautteenkeruu ja sen 

hyödyntäminen. Mukana myös hanke-esittely! Liity kahvilaan Collaboratessa ja käytä 

selaimena Google Chromea.  

• 12.6. klo 9.30 – 11.00 Hankekahvilan teemana osallisuusohjelmatyö ja ESR-

hankkeet kunnissa – miten nivoa toiminta yhteen? Tarjolla myös vinkkejä ja virikkeitä 

kesän viettoon. Liity Teams-kokoukseen. Etäkahvilan taustamateriaalit ilmestyvät 

verkkokansioon (OwnCloud).  

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/hankkeet-ja-hanketuki/aluekoordinaattorit
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/pohjois-pohjanmaan-ely-keskuksessa-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%93202-1/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fpohjois-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rrAy3F3cY2Qd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://link.webropolsurveys.com/S/90405A4FEF215984
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/kaynnissa-olevat-hankehaut
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/kaynnissa-olevat-hankehaut
https://eu.bbcollab.com/guest/6fdb6533d66e4ca3ac1ba723a9ac8379
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ4YmQwOGMtYWM0ZS00MmMyLThjMWMtMGQ5M2ZkNGI2OTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%22e82ecc6c-21b0-4d67-a9c0-874abb345025%22%7d
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/k1p8Oi0SEqufsmS


   

 

 

 

• 15.6. klo 11.30 – 12.30. Valmennuspaja: Osallisuuden edistämisen lupaavat 

käytännöt malleiksi Innokylään Sokran tuella. Tutustumme yhdessä uudistuneeseen 

Innokyläpalveluun ja sen toimintoihin. Liity Teams-kokoukseen.    

Valmennuspajan taustamateriaalit ilmestyvät verkkokansioon (OwnCloud). 

 

Muut tilaisuudet (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille) 

• 28.5. Sitra: Sivullisesta osalliseksi -työpaja 

• 2.6. Kuntademokratiaverkoston verkkotreffit: Kriisiajan viestintä ja osallisuus 

• 4.6. SOSTE ry: Kestävän kehityksen ja arvojen rooli tapahtumissa 

• 9.6. Kuntaliiton Työllisyystiistai: Kuntouttava työtoiminta koronakriisin aikana 

• Kesäkuussa 2020 uudistetun Innokylä-verkkopalvelun koulutukset 

 

Julkaisuja ja materiaaleja 

• DIAK:n karttasivusto – miten huono-osaisuus vaihtelee alueiden välillä (diak.fi) 

• Esite Eriarvoisuutta kaventamassa - tunnista kehittämistarve alueellasi ja hyödynnä 

valmiit välineet (theseus.fi) 

• Diakin tuottamat videot: Niukkuuden noidankehä, Huono-osaisuuden kustannukset 

kartalla ja Miten palvelujärjestelmiä voi kehittää? (youtube.fi) 

• Kuntalehden artikkelit: Analyysi: Korona kurittaa kuntien kustannuksia ja Huono-

osaisuuden kartta osoittaa räikeät erot vierekkäisten kuntien välillä (kuntalehti.fi) 

• Dimmi-hanke: Digitaaliset menetelmät nuorten mielenterveyden tukemiseen 

(theseus.fi) 

 

Innokylä -palvelu uudistuu 

Innokylä –palvelu on uudistunut ja vanhat sisällöt poistuvat muutosten myötä. Vanha palvelu 

sulkeutuu 30.6.2020. Sitä ennen halutut sisällöt tulee itse siirtää uudelle alustalle.  

Innokylän ohjeita sisältöjen siirtoa ja koko uudistusta koskien 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1YzU1Y2ItZTc3NC00ZWU0LWFkNzYtMDI0ZmQyZTJhN2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%22e82ecc6c-21b0-4d67-a9c0-874abb345025%22%7d
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/1KBLDRLkEoxCgze
https://www.sitra.fi/tapahtumat/sivullisesta-osalliseksi-tyopajasarja/
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/kuntademokratiaverkoston-verkkotreffit-262020
https://www.soste.fi/tapahtuma/kestavan-kehityksen-ja-arvojen-rooli-tapahtumissa-webinaari/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1695288757356271&story_fbid=2633913973493740
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokylan-verkkopalvelun-koulutukset-kevaalla-2020
https://dialogi.diak.fi/2020/05/13/uusi-karttasivusto-paljastaa-miten-huono-osaisuus-vaihtelee-alueiden-valilla/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/335439/978-952-493-352-0_web.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=3VGlkUdjhvQ
https://www.youtube.com/watch?v=gectNggfBjU
https://www.youtube.com/watch?v=gectNggfBjU
https://www.youtube.com/watch?v=R_3h7S3TMM0
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/analyysi-korona-kurittaa-kuntien-kustannuksia/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/huono-osaisuuden-kartta-osoittaa-raikeat-erot-vierekkaisten-kuntien-valilla-tutkija-huono-osaisuus-pitaa-ottaa-vakavasti-paatoksenteossa/
https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/huono-osaisuuden-kartta-osoittaa-raikeat-erot-vierekkaisten-kuntien-valilla-tutkija-huono-osaisuus-pitaa-ottaa-vakavasti-paatoksenteossa/
https://www.theseus.fi/handle/10024/337138
https://innokyla.fi/fi/ohjeita-kayttajille#Sis%C3%A4ll%C3%B6n%20siirt%C3%A4minen%20vanhasta%20verkkopalvelusta%20uuteen


   

 

 

 

 

 

 

Korona-ajan hyviä käytäntöjä kerätään 

Innokylä kokoaa sekä kuntien että järjestöjen hyviä käytäntöjä koronaepidemian ajalta. 

Palvelussa jaetaan esimerkkejä mm. siitä, miten eri kohderyhmiä tavoitetaan poikkeusoloissa 

ja kuinka turvataan heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointi.   

Jaa oma hyvä käytäntösi ja tutustu muiden ideoihin 

 

Aluekoordinaattorin blogi 

Sokran Keski- ja Länsi-Suomen koordinaattori Tanja Hirschovits-Gerz kirjoittaa Länsi-

Suomen Hankehelmet –sivulla osallisuuden edistämisen malleista ja niiden levittämisestä.  

Lue Tanjan kirjoitus Hankehelmissä 

 

Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun satoa 

Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilussa löydettiin uusia keinoja lisätä asiakkaiden 

ehdoilla tapahtuvaa sosiaalityötä. Kokeilun tuloksista uutisoi THL 

 

Tutustu myös Sokran kattaviin verkkosivuihin www.thl.fi/sokra ja ole yhteydessä 

aluekoordinaattoriisi soittaen, sähköpostitellen tai osallistuen hankekahviloihin. 

 

 

Ritva Sauvola   Elina Pekonen 

Aluekoordinaattori / Pohjois-Suomi  Aluekoordinaattori / Itä-Suomi 

ritva.sauvola@diak.fi   elina.pekonen@diak.fi 

p. 040 508 8933   p. 050 436 1179 

https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokyla-kokoaa-poikkeusolojen-hyvia-kaytantoja
http://www.lshelmet.fi/profiles/blogs/lupaavat-osallisuuden-edist-misen-k-yt-nn-t-esr-tl-n-5-hankety-1
https://thl.fi/fi/-/osallistavan-sosiaaliturvan-kuntakokeilussa-loytyi-uusia-keinoja-paljon-palveluja-tarvitsevien-tukemiseen?redirect=%2Ffi%2F
http://www.thl.fi/sokra
mailto:ritva.sauvola@diak.fi
mailto:elina.pekonen@diak.fi

