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Sokran Etelä-, Keski-ja Länsi-Suomen
infokirje 9/2020
Sokran tilaisuudet
Alueelliset etäkahvilat syksy 2020
•
•
•
•

11.9. klo 9.30-11.00. Osallisuuden edistäminen ja Sokran tuki hankkeille. Lisätietoa ja
materiaalia löydät owncloudista. Liity Microsoft Teams -kokoukseen. www.thl.fi/sokra.
9.10. klo 9:30-11.00. Digiosallisuuden edistäminen – lupaavat käytännöt osallisuuden
malleiksi. Osallistu myös Itä- ja Pohjois-Suomen digiaiheeseen kahvilaan 5.10.2020.
13.11.klo 9:30-11.00. Osallisuutta ja aktiivisuutta tukevat palvelut ja sosiaaliturva.
11.12. klo 9:30-11.00. Työllistymisen tuen osallisuutta edistävät käytännöt. Lue lisää
aiheesta Sokran sivuilta.

Muiden tilaisuuksia
•
•
•
•

•
•

20.8. Julkaisutilaisuus: Kestävä kaupunki -ohjelma ”Saa kuulua! Oivalluksia
osallisuuteen kaupungeissa ja kunnissa” katsottavissa tallenteena Kunta.tv:stä.
30.9. Webinaari: Kaikki mukaan! Miten saadaan kaikkien ääni kuuluviin – myös
asukkaiden, jotka eivät halua osallistua aktiivisesti? (Pohjanmaan osallisuusareena)
9.10. ja 11.12. THL:n ja Kuntaliiton HYTE-treffit.
20.10. Kuntademokratianeuvoston Demokratia-päivä. Tapahtumassa keskustellaan,
miten kestävän kehityksen tavoittaminen tarkoittaa demokratian ja osallisuuden
näkökulmasta.
5.11. ja 12.11. Digituki 2020. Tapahtumassa keskustellaan, miten digitukea ja -taitoja
on kehitetty poikkeusoloissa.
Syksy 2020. Palveluprosessit paremmaksi -seminaarisarja (INKA Satakunta
yhteistyössä mm. Sataduunia-hankkeen kanssa)

Julkaisuja ja materiaalia
•

Terveydeksi 2.0 -hankkeen (ESR TL5) lanseeraama Työttömän terveystarkastus sivusto (THL) avattu. Aiheeseen liittyvä kokonaisuus löytyy myös Innokylästä.

•
•
•

•
•
•

THL-uutinen: Sekä koulukiusaajat että kiusatut kokevat muita vähemmän osallisuutta
(Sokran tutkimuksia).
THL-raportti: Osallistavaa aikuissosiaalityötä — Osallistavan sosiaaliturvan
kuntakokeilun tulokset.
Osuman ja Sokran yhteisjulkaisu. Työpaperi kuvaa, kuinka yhteisen arviointiprosessin
kautta rakennetaan siltaa kahden eri toimintalinjan hankkeen välille (Sokran
julkaisuja).
PAKU-hankkeessa (ESR TL5) julkaistu asiakaslähtöisen palveluohjauksen tueksi
huoneen taulut.
Tutkimus: Etäpalvelut tavoittavat vain osan avun tarvitsijoista (A-Klinikkasäätiö).
Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet (TEM).

Rahoitushakuja
•

Länsi-Suomen ESR-haku on auki 1.10 saakka. Haettavissa on myös toimintalinja 5.
Tarkemmat hakuohjeet Rakennerahastojen verkkosivuilla.

Uusi Etelä-Suomen aluekoordinaattori esittäytyy
Tervehdys! Olen työskennellyt elokuusta saakka aluekoordinaattorina ja Sokrassa sitä ennen
hieman pidempään. THL:ssä on vierähtänyt viitisen vuotta, muun muassa maahanmuutto- ja
toimintakyky -teemojen parissa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri.
Kiinnostuksen kohteitani ovat osallisuuden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen
lisäksi musiikki, kirjallisuus, kulttuuri, politiikka ja jalkapallo. Luonteeni on yhdistelmä
pohjoispohjanmaalaista rauhallisuutta ja mutkattomuutta yhdistettynä etelässä omaksuttuun
avarakatseisuuteen. Kannustankin kaikkia olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä!
Nähdään ja kuullaan syksyn tapahtumissa!
Misha Henriksson

Hyvää alkavaa syksyä!
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