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Sokran tilaisuudet 

 12.6. klo 9.30 – 11.00. Etäkahvilan 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). 

 

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

malleiksi Innokylään Sokran tuella. Tutustumme yhdessä uudistuneeseen Innokylä-

palveluun 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 

 Sokran etäkahvilan 8.5. materiaalit verkossa (OwnCloud) 

 Dimmi-hanke: Digitaaliset menetelmät nuorten mielenterveyden tukemiseen (theseus.fi) 

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

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://owncloud.thl.fi/index.php/s/k1p8Oi0SEqufsmS
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_YWQ1YzU1Y2ItZTc3NC00ZWU0LWFkNzYtMDI0ZmQyZTJhN2M3%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=50707242-d7f9-4db8-9640-3bb20f840f95&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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://owncloud.thl.fi/index.php/s/9Cb10L3QhH80tqb
https://www.theseus.fi/handle/10024/337138
https://dialogi.diak.fi/2020/05/13/uusi-karttasivusto-paljastaa-miten-huono-osaisuus-vaihtelee-alueiden-valilla/


   

 

 

 

Avoimia hakuja 

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

15.6.2020 saakka. Hakuohjeet ministeriön verkkosivuilla. Ministeriössä on käynnissä muitakin 

ajankohtaisia hakuja. 

Alueellisten ESR-hakujen tilannetta voi seurata Rakennerahastot.fi -verkkosivuilla. 

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. 

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 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

 

Sokran aluekoordinaattorit palvelevat etäyhteyksin. Soita, lähetä sähköpostia tai liity 

langoille etäkahviloihin. Tutustu myös 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://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/eun-rakennerahastot/kaynnissa-olevat-hankehaut
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu
https://innokyla.fi/fi/ohjeita-kayttajille#Sis%C3%A4ll%C3%B6n%20siirt%C3%A4minen%20vanhasta%20verkkopalvelusta%20uuteen
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:veera.laurila@thl.fi
mailto:tanja.hirschovits-gerz@thl.fi

