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Kevään aikana on ollut useita hankehakuja ja erityisesti on etsitty ratkaisuja ja vaihtoehtoja 

koronakevään tuottamiin haasteisiin. Nyt on aloittanut idässä ja pohjoisessa kymmeniä uusia 

hankkeita. Hankkeiden ei kannata jäädä yksin pohtimaan asioita, vaan tulla mukaan 

verkostotoimintaan tai etsiä samassa tilanteessa olevia hankekumppaneita. Pohjois-Savossa 

pidettiin lyhyiden hankkeiden hanketapaaminen 5.6.2020 yhdessä rahoittajan ja Sokran 

kanssa. Voit tutustua näihin hankkeisiin padlettiin koottujen esittelyjen kautta. 

Tarkastele uusia hankkeita ja hankekumppaneita tietopalvelun kautta 

www.eura2014.fi/rrtiepa.  

• Pohjoisen TL5-hankkeet uusimmat listauksen lopussa. 

• Idän TL5-hankkeet uusimmat listauksen lopussa. 

Tervetuloa mukaan koordinaatiohankkeen toimintaan! 

 

Sokran hankekahvilat ja -tapaamiset syksyllä 2020 

• 24.8., 14.9., 5.10. ja 30.11. Katso tarkemmat teemat, kellonajat ja ilmoittautuminen 

hankekahvila ja -tapaamiset ohjelmasta. 

 

Olemme suunnittelemassa työpaja -iltapäiviä 14.9, joka toteutunee Kuusamossa ja 

30.11, jonka tapaamispaikka tarkentuu myöhemmin. Käy kirjaamassa ideoita syksyn 

suunnittelua ja hanketapaamisia ajatellen. 

 

Kevään 2020 hankekahviloiden materiaalit löydät padletista 

Muut tilaisuudet (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille) 

• 20.8. Kuntademokratiaverkoston: Osallisuussparrauksia – haasteita ja kokemuksia 

• 2.9. Suksi kuuseen! Luontoa toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen ja Luontoa 

toimintaan yli rajojen -hankkeiden loppuwebinaari. Ohjelma 

• 6.10. TYKKE2 -hankkeen aloitusseminaari Siilinjärvellä 

https://www6.padlet.com/epekonen/pnza0lj652xsfmu2
http://www.eura2014.fi/rrtiepa
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/haku.php?keywords=&rahasto%5B%5D=esr&toimintalinja=5&erityistavoite=6&maakunta=&seutukunta=&kunta=&hakusana=&hankekoodi=&organisaatiotyyppi=&hakijanNimi=&ytunnus=&viranomainen=6413&toimenpidekokonaisuus=&luokittelutieto=&lang=fi&normhaku=Hae
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/haku.php?keywords=&rahasto%5B%5D=esr&toimintalinja=5&erityistavoite=6&maakunta=&seutukunta=&kunta=&hakusana=&hankekoodi=&organisaatiotyyppi=&hakijanNimi=&ytunnus=&viranomainen=6207&toimenpidekokonaisuus=&luokittelutieto=&lang=fi&normhaku=Hae
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ed0e6ba8-f5bb-480c-bba8-19565c2cb8e9?displayId=Fin2034277
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ed0e6ba8-f5bb-480c-bba8-19565c2cb8e9?displayId=Fin2034277
https://padlet.com/ritva_sauvola/Hankekahvila
https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/37080904/p1-t20162-f2ca26a3c50c43c8af53a5f2bb58e07f/1/1/1
https://www.lapinamk.fi/events/Suksi-kuuseen!/wmmmkcbn/0749c294-01de-4135-8733-5d66145a38c4
https://kunnonpaikka.com/fi/tykke


   

 

 

 

Julkaisuja ja materiaaleja kesäluettavaksi 

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

• Esite Eriarvoisuutta kaventamassa - tunnista kehittämistarve alueellasi ja hyödynnä 

valmiit välineet (theseus.fi) 

• Joakim Zitting, Varpu Wiens, Sakari Kainulainen (DIAK): Huono-osaisuus rasittaa 

kuntien taloutta 

• Sokran Osallisuutta päätöksiin –uutiskirje ja tutkimusviesti 4/2020 

• Erika Mäntylä (THL): Lomalle yhdenvertaisuuteen. Lomatoiminnan 

osallisuusvaikutusten arviointi 

 

Avoimia hakuja 

Itä-Suomen ESR-hankerahoitusta voi hakea jatkuvalla haulla ilman määräaikoja. Tarkemmat 

hakuohjeet Rakennerahastojen verkkosivuilla.  

Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksia kootusti ministeriön verkkosivuilla.  

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 3.-31.8.2020. Lisää tietoa STM:n verkossa.  

Kansan Sivistysrahaston apurahat ovat haettavissa elokuussa. Lue rahaston tiedote. 

 

Hyödynnä Sokran osallisuusmateriaaleja  

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra on tuottanut viime vuosien 

aikana runsaasti tietoa ja työkaluja osallisuushankkeiden avuksi. Verkkosivustoon kannattaa 

perehtyä ajan kanssa ja poimia omaan tarkoitukseen sopivimmat materiaalit.  

Osallisuuden osa-alueet ja apukysymykset sanoittamisen avuksi  

Osallisuuden edistämisen mallit  

Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta  

Osallisuuskysely – arviointityökalu TL 5 –hankkeiden käyttöön 

 

Anna vapaamuotoista palautetta Sokran työstä  

Voit jättää palautetta työstämme ja toiveita tulevaan yksinkertaisella Webropol-lomakkeella. 

 

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
http://www.julkari.fi/handle/10024/140094
http://www.julkari.fi/handle/10024/140094
https://mailchi.mp/2370d4aa0d35/pureksittuja-ratkaisuja-esimerkkej-ja-keinoja-paikalliseen-osallisuustyhn-1528680?e=5c0d0fbbd6
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/sokran-tutkimusviesti
https://thl.fi/fi/-/tuettu-loma-voi-olla-vaikeassa-elamantilanteessa-elavalle-lapsiperheelle-kaanteentekeva
https://thl.fi/fi/-/tuettu-loma-voi-olla-vaikeassa-elamantilanteessa-elavalle-lapsiperheelle-kaanteentekeva
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/KPj944LdO2KA/content/hae-hankkeellesi-rahoitust-3/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/KPj944LdO2KA/content/hae-hankkeellesi-rahoitust-3/maximized
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-valtionavustushaut
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
https://www.sivistysrahasto.fi/apuraha/?fbclid=IwAR3T7BvCmEmve4Ut3Mn9EHO4CEdKjDYLvjT2gGbh91u0MnFErzIvNM9wxFQ
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-osallisuuden-edistamisen-periaatteet
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/tutkimus/osallisuusindikaattori-mittaa-osallisuuden-kokemusta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/tutkimus/osallisuusindikaattori-mittaa-osallisuuden-kokemusta/osallisuuskysely-arviointityokalu-esr-tl-5-hankkeiden-kayttoon
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cc82fd9a-3dea-4103-803d-d200ccd69864?displayId=Fin2017658


   

 

 

 

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 

lomalla 29.6.-3.8.   lomalla 6.7.-12.7. 

http://www.thl.fi/sokra
mailto:ritva.sauvola@diak.fi
mailto:elina.pekonen@diak.fi

