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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. 

https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokylan-verkkopalvelun-koulutukset-kevaalla-2020
https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/37080904/p1-t20162-f2ca26a3c50c43c8af53a5f2bb58e07f/1/1/1
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/k1p8Oi0SEqufsmS
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/1KBLDRLkEoxCgze
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.julkari.fi/handle/10024/140094
http://www.julkari.fi/handle/10024/140094
https://blogi.thl.fi/tama-aika-vaatii-poikkeuksellista-vastuunkantoa-tyollisyydesta/
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/esr-haku-16-6-1-10-2020/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/esr-haku-16-6-1-10-2020/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


   

 

 

 

 

 

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

 

 

mailto:misha.henriksson@thl.fi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet
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
http://www.thl.fi/sokra
mailto:veera.laurila@thl.fi
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