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Sokran tilaisuudet 

 8.5. klo 9.30 – 11.00. Etäkahvilan teemana Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa –

hankkeen toiminta tutuksi. Toisena teemana Suomen suurin etäpäivä: etänä, mutta 

yhdessä! Liity Teams-kokoukseen.  

Etäkahvilan taustamateriaalit ja Teams-sovelluksen käyttövinkit löytyvät 

verkkokansiosta (OwnCloud). 

 12.6. klo 9.30 – 11.00. Etäkahvilan teema tarkentuu. Liity Teams-kokoukseen. 

 

Muut tilaisuudet (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille) 

 8.5. Suomen suurin etäpäivä. Ilmoita oma tapahtumasi mukaan! 

 9.5. Eurooppa-päivä näkyy tänä vuonna somessa tunnisteella #Eurooppapäivä 

 12.5. Kuntien hyvinvointiseminaari 

 13.5., 20.5. ja 27.5. Kannabishankkeen verkkokoulutukset 

 13.5. Työkaluja vaikuttavaan yhteistyöhön - palveluverkoston laadukas kehittäminen, 

johtaminen ja hyödyntäminen -webinaari 

 Touko-kesäkuussa 2020 uudistetun Innokylä-verkkopalvelun koulutukset 

 

Julkaisuja ja materiaaleja 

 Sokran etäkahvilan 9.4. materiaalit (OwnCloud)  

 Sokran Eriarvoisuutta kaventamassa – hankkeilla osallisuutta –seminaarin 23.4. 

tallenne (YouTube) 

 Sokran Eriarvoisuutta kaventamassa: tunnista kehittämistarve alueellasi ja hyödynnä 

valmiit välineet –julkaisu (Theseus.fi –portaali) 

 Isän näköinen –hankkeen video (Facebook) 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NTNiMjcxNDctZDQ0OS00MjUxLWE5NjMtNzljNmYyNDU0ZmVm%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e82ecc6c-21b0-4d67-a9c0-874abb345025%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=407de4cb-c04b-4b0d-b525-0c572d691b48&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/9Cb10L3QhH80tqb
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MWQ4YmQwOGMtYWM0ZS00MmMyLThjMWMtMGQ5M2ZkNGI2OTlm%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e82ecc6c-21b0-4d67-a9c0-874abb345025%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=dddeb36d-6820-4df7-af15-e4d8f171ca81&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://hyvinvoinnintilat.fi/suomensuurinetapaiva
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/kuntien-hyvinvointiseminaari
https://kannabishanke.fi/2020/03/23/etakoulutukset-keskiviikkoisin-klo-13-15/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d81ed9a1-e2e4-43d1-bdb9-9449f0a52943?displayId=Fin1977610
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d81ed9a1-e2e4-43d1-bdb9-9449f0a52943?displayId=Fin1977610
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokylan-verkkopalvelun-koulutukset-kevaalla-2020
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/XJB5ev5g7sBKxDW
https://www.youtube.com/watch?v=7g_dBpgKZxQ&feature=youtu.be
https://www.theseus.fi/handle/10024/335439
https://www.facebook.com/groups/1501301423243186/permalink/3853949471311691/


   

 

 

 

Sokran kartoitti poikkeusolojen hanketoimintaa 

Sokran aluekoordinaattorit laativat lyhyen kyselyn hanketoiminnasta ja asiakaskohtaamisista 

korona-ajan poikkeusoloissa. Kiitos kaikille vastanneille! Tilannetta on käsitelty myös 

hankkeille järjestetyissä alueellisissa etäkahviloissa. Yhteenveto kyselyn tuloksista ja 

keskusteluista Sokran verkkosivuilla. 

 

Avoimia hakuja 

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtakunnallisten ESR-hankkeiden haun 22.4.-

15.6.2020. Hakuohjeet ministeriön verkkosivuilla. 

Käynnissä ovat myös Itä- ja Pohjois-Suomen hankehaut. Hakuohjeet Rakennerahastojen 

alueellisilla sivuilla. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on lisäksi avautunut hakuja valtakunnalliseen 

Työkykyohjelmaan. Ohjelman esittely ja hakuilmoitukset STM:n verkkosivulla. 

 

MIOS-hankkeen kysely 

MIOS-hanke on MIELI ry:n koordinoima kolmevuotinen ESR-hanke. Hankkeen tavoitteena 

on edistää maahan muuttaneiden osallisuutta. MIOS on luonut kyselyn, jossa kartoitetaan 

koronaepidemian vaikutuksia maahan muuttaneiden mielen hyvinvointiin. Kysely on 

käännetty usealle eri kielelle. Pääset vastaamaan kyselyyn Webropolissa.  

 

 

Sokran aluekoordinaattorit palvelevat etäyhteyksin. Soita, lähetä sähköpostia tai liity 

langoille etäkahviloihin – yhteinen keskustelu on tässä tilanteessa entistä tärkeämpää!  

Voit käydä myös tutustumassa Sokran kattaviin verkkosivuihin www.thl.fi/sokra 

 

Veera Laurila 

Aluekoordinaattori / Etelä-Suomi 

veera.laurila@thl.fi 

p. 358 29 524 6644 

 

Tanja Hirschovits-Gerz 

Aluekoordinaattori / Keski- ja Länsi-Suomi 

tanja.hirschovits-gerz@thl.fi 

p. +358 29 524 7954

 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/osallisuushankkeiden-toiminta-korona-ajan-poikkeusoloissa-ja-sokra-koordinaation-tuki
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/osallisuushankkeiden-toiminta-korona-ajan-poikkeusoloissa-ja-sokra-koordinaation-tuki
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerion-esr-hankehaku-avautuu
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu
https://stm.fi/tyokykyohjelma
https://link.webropolsurveys.com/s/koronajakotona
http://www.thl.fi/sokra
mailto:veera.laurila@thl.fi
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