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Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 7/2020
Sokran alueelliset etäkahvilat syksyllä 2020


11.9, 9.10., 13.11. ja 11.12. klo 9.30 – 11.00. Ehdota aihetta tai esittele hankkeesi
muille! Kahviloiden sisällöt ja Teams -osallistumislinkit julkaistaan myöhemmin.

Muut tilaisuudet (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille)


24.6. ja 26.6. Innokylän verkkoklinikat ja syksyllä ABC-koulutukset



20.8. Kuntademokratiaverkoston: Osallisuussparrauksia – haasteita ja kokemuksia

Julkaisuja ja materiaaleja


Sokran etäkahvilan materiaalit 12.6. ja Innokylä-pajan materiaalit 15.6. (OwnCloud)



Sokran Osallisuutta päätöksiin –uutiskirje ja tutkimusviesti 4/2020



Erika Mäntylä (THL): Lomalle yhdenvertaisuuteen. Lomatoiminnan osallisuusvaikutusten
arviointi.



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



THL-blogi: Tämä aika vaatii poikkeuksellista vastuunkantoa työllisyydestä

Avoimia hakuja
Länsi-Suomen ESR-haku on auki 16.6.-1.10. Haettavissa on myös toimintalinja 5. 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.

Etelä-Suomen aluekoordinaattori vaihtuu
Sokran koordinaattori Veera Laurila jatkaa uusien hankehaasteiden parissa elokuussa 2020.
Etelä-Suomen eli Hämeen ELY:n ESR-alueen (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme,
Kymenlaakso, Etelä-Karjala) koordinaattorina aloittaa 1.8. Misha Henriksson. Misha on
työskennellyt Sokrassa muissa tehtävissä jo aiemmin. Hänen toimipisteensä on Helsingissä.
Mishan yhteystiedot ovat misha.henriksson@thl.fi tai p. 029 524 7920.

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.

Sokran aluekoordinaattorit palvelevat etäyhteyksin. Soita, lähetä sähköpostia tai liity
langoille etäkahviloihin. Tutustu myös Sokran kattaviin verkkosivuihin www.thl.fi/sokra
Veera Laurila (31.7.2020 saakka)
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

