
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

Sokran Itä- ja Pohjois-Suomen infokirje 

8/2020 
Lomakausi on kääntymässä loppua kohti ja olemme valmistelleet syksyä toiveikkaina, että 

kohtaamiset onnistuisivat ja pääsisimme yhteisiin tapaamisiin ja kohtaamisiin yhteistyön 

merkeissä.  

Hankekahvilat ovat jatkossakin yhteinen kohtaamisen ja keskustelun paikka. Niiden 

yhteyteen olemme suunnitelleet myös tapaamismahdollisuuksia ja toivottavasti 

loppusyksystä voimme toteuttaa myös keväällä siirretyn tapahtumamme Kuopiossa: Työlläkö 

pois niukkuudesta? – seminaari osallisuudesta ja sen tukemisesta. Päätös tilaisuuden 

järjestämisestä loka-marraskuussa odottaa vielä tietoa alkavan syksyn epidemiatilanteen 

kehittymisestä. 

Toivottavasti nähdään pian ja sitä ennen tule mukaan yhteisiin keskusteluihin verkossa! 

Hankekahvilat 

Alueelliset etäkahvilat ja tapaamiset idän ja pohjoisen hanketoimijoille syksyllä 2020 

 Ma 24.8.2020 klo 13–15 Nuoret ja sosiaalinen kuntoutus 

 Ma 14.9.2020 Green care ja luontolähtöiset menetelmät - idän ja pohjoisen yhteinen 

hankepäivä: aamulla hankekahvit etänä ja livenä Kuusamossa ja ohjelmallinen 

iltapäivä. 

 Ma 5.10.2020 klo 13–15 Digitalisaatio 

 Ma 30.11.2020 klo 10–12 Kulttuurihyvinvointiteema + työpaja 

 

Ilmoittautuminen tapahtumiin webropolsurveys.com 

Etäkahviloihin kirjaudut osoitteessa: 

https://eu.bbcollab.com/guest/6fdb6533d66e4ca3ac1ba723a9ac8379 

Materiaalit syksyltä kootaan Padlet-alustalle.  

Innokylästä löytyvät Sokran Itä- ja Pohjois-Suomen tapahtumat innokyla.fi.  

Osallistu Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen etäkahviloihin syksyllä 2020. Lisätietoa.  

https://link.webropolsurveys.com/S/0476767A1D2C7A01
https://eu.bbcollab.com/guest/6fdb6533d66e4ca3ac1ba723a9ac8379
https://padlet.com/epekonen/q2oswuet7hvf11c
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-etela-keski-ja-lansi-suomen-aluekoordinaatiot


   

 

 

 

Muiden tilaisuuksia 

 19.8.2020 Kotona Suomessa -koordinaation Opi kotoutumisesta -koulutus. Lisätietoa  

 20.8.2020 klo 12–16 Pohjois-Savon hyvinvointivajeet ja niiden korjaaminen – HYTE-

työn painopisteet ja vaikuttavat menetelmät III. Kunnonpaikka, Siilinjärvi. 

PohjoisSavon HYTE järjestää. Ohjelma ja ilmoittautuminen. 

 25.8. klo 9-15 ja 1.9. klo 9-15 Kokemusliikunnalla hyvinvointia -koulutus Oulussa. 

Maksuton. Lisätietoa 

 Solmu-hankkeen (ESR) Kykyviisarikeskiviikot syksyllä 2020. Ilmoittautuminen. 

 ILMIÖ! Lasten ja nuorten pahoinvointi – miten sinä sen ratkaisisit? 1.9. klo 13–16 

Kuopio, Pohjois-Savon Liitto, Maakuntasali. 3.9. klo 13–16 Iisalmi, Yhdistystalo 

Vakka, Pohjolankatu 4. 9.9. klo 13–16 Varkaus, Yhdistystalo Warikko, Ahlströminkatu 

22 (Tilaisuudet eri paikkakunnilla ovat saman sisältöiset) Ilmoittautuminen. 

 9.-10.9.2020 Kuntamarkkinat verkossa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen. 

 16.9.2020 klo 17–19 TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten 

elämänpolulla ja LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät 

osaksi sosiaalista kuntoutusta. Hankkeet järjestävät Luonto & Luovuus sotessa -

verkostotilaisuuden Holiday Club Kuusamon Tropiikissa. Ilmoittautuminen 31.8. 

mennessä.  

 Järjestöille ensisijaisesti PPKY Kallion ja Raahen kuntayhtymien alueelta! Vielä ehtii 

ilmoittautua kokemustoimija-peruskoulutukseen, mikä toteutetaan tänä syksynä 

Ylivieskassa. Lisätietoja ihimiset.fi 

Julkaisuja ja materiaalia 

 Opas kuntalaisten osallisuuden arviointiin. Kuntaliitto.  

 Uudet Kaikukortti-verkkosivut julkaistu. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu 

 TAIDA! - Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla -hankkeen 

uutiskirjeet seurantaan. 

Rahoitushakuja 

 Pohjois-Suomen ESR-haku on auki 6.7.-27.10.2020 Tarkemmat hakuohjeet 

Rakennerahastojen verkkosivuilla. 

https://kotouttaminen.fi/opikotoutumisesta
https://bit.ly/32QSMo5
https://q.surveypal.com/pshyvinvointivajeetjamenetelmat
http://www.popli.fi/nova2/kokemusliikunnan-koulutus/peruskoulutukset/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/31a4607d-9cf9-47ab-a610-1d42e2488b09?displayId=Fin2015511&utm_campaign=Kykyviisari&utm_medium=email&_hsmi=90115823&_hsenc=p2ANqtz-_KN4oXteY7cESzWlzdAoFckUwtmIw7RQv7uQESNrWPB0dYRZ6QEXuzmLI9c-0RFtxvcsNTnVgKlHrYb5MelceDZMVsDK3zVbfj1ULrU1552gQ_BM0&utm_content=90115823&utm_source=hs_email
https://link.webropolsurveys.com/S/5822D00B9232D0E7
https://kuntamarkkinat.fi/?_cldee=dGFuamEuaGlyc2Nob3ZpdHMtZ2VyekB0aGwuZmk%3D&recipientid=contact-1c48c1ac8d10e811811b5065f38a8ad1-da1e8c2d81d3444b861360e4083a52a0&esid=f3a94226-06b5-ea11-a812-000d3ab94e3f
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5485751&sid=YFEY3XbXBi
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/kokemustoimija-peruskoulutus-ylivieska-18-9-17-10-2020/
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2059-opas-kuntalaisten-osallistumisen-arviointiin
https://kaikukortti.fi/
https://taidahanke.com/2020/06/16/uutiskirjeet/
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/pohjois-pohjanmaan-ely-keskuksessa-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%93202-2/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fpohjois-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rrAy3F3cY2Qd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/pohjois-pohjanmaan-ely-keskuksessa-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%93202-2/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fpohjois-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rrAy3F3cY2Qd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3


   

 

 

 

 Itä-Suomen maakunnissa on edelleen käynnissä ESR-hanketoimintaan jatkuva 

hankehaku. Lisätietoja rakennerahastot.fi.  

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

verkossa. 

 Kansan Sivistysrahaston apurahat ovat haettavissa elokuussa. Lue rahaston tiedote  

 Kuntien digitalisaation edistämisen avustushaku auki 5.10.2020 asti. Lisätietoa VM:n 

verkossa.   

 

Muuta 

Sokra-koordinaatiohanke sai uuden koordinaattorin etelään! Misha Henriksson aloitti 

Sokran Etelä-Suomen aluekoordinaattorina 1.8.2020. 

Sokran aluekoordinaattorit palvelevat elokuun ajan etäyhteyksin. Soita, lähetä sähköpostia 

tai liity langoille etäkahviloihin. Tutustu myös Sokran kattaviin verkkosivuihin www.thl.fi/sokra 

Anna vapaamuotoista palautetta Sokran työstä Voit jättää palautetta työstämme ja toiveita 

tulevaan Webropol-lomakkeella. 

 

Aurinkoista elokuuta toivottaen, 

Elina ja Ritva 

 

Elina Pekonen  Ritva Sauvola 

Sokran Itä-Suomen aluekoordinaattori Sokran Pohjois-Suomen aluekoordinaattori 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu 

elina.pekonen@diak.fi  ritva.sauvola@diak.fi 

p. 050 436 1179  p. 040 508 8933 

 

 

 

 

 

http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.Xy0nlihLg2w
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
https://www.sivistysrahasto.fi/apuraha/?fbclid=IwAR3T7BvCmEmve4Ut3Mn9EHO4CEdKjDYLvjT2gGbh91u0MnFErzIvNM9wxFQ
https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2020
https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2020
http://www.thl.fi/sokra
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cc82fd9a-3dea-4103-803d-d200ccd69864?displayId=Fin2017658
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cc82fd9a-3dea-4103-803d-d200ccd69864?displayId=Fin2017658
mailto:elina.pekonen@diak.fi
mailto:ritva.sauvola@diak.fi

