
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

1.10.2020 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 10/2020 
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran infokirjeet ovat suunnattu 

Euroopan sosiaalirahasto TL 5 -hankkeille. Kirjeessä tiedotetaan Sokran ja muiden 

toimijoiden tilaisuuksista, julkaisuista ja materiaaleista. Voit myös antaa Sokralle palautetta ja 

ehdotuksia: lähetä palautetta.  

Sokra tiedottaa 

Alueelliset etäkahvilat syksy 2020 

• 9.10. klo 9:30-11.00. Digiosallisuuden edistäminen – lupaavat käytännöt osallisuuden 

malleiksi. Lisätietoa ja materiaalia ownCloudista. Liity Microsoft Teams -kokoukseen.  

Osallistu myös Itä- ja Pohjois-Suomen digiaiheeseen kahvilaan 5.10.2020 (lisätietoa). 

• 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. 

Tulossa marraskuussa: Sokran työkalut käyttöön -työpaja  

Teemaviikolla tutustutaan Sokran osallisuutta edistäviin työkaluihin. Voit osallistua yksittäisiin 

päiviin tai koko ohjelmaan. Osallistumislinkki työpajoihin – ei ennakkoilmoittautumista. 

Lisätietoa täältä. 

• 2.11. klo 9-10 Osallisuuden viitekehys ja työkalut 

• 3.11. klo 9-10 Osallisuuskysely arvioinnin välineenä 

• 4.11. klo 9-11 Osallisuuden apukysymykset seurannan ja arvioinnin välineenä 

• 5.11. klo 9-10 Osallisuustyön ja toiminnan mallintaminen 

• 6.11. klo 9-10 Tasan yhdessä -työkalu 

Lännen RR-alueen hanketukitempaus 

• Osallisuustyöntukea tarjolla hankekohtaisesti. Lisätietoa täältä!  

https://link.webropolsurveys.com/S/79A6A1BBC4251A0E
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/EnhaDCqqhzDoPbe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGYyYTRjZmItMjU1ZS00YTgyLTk2ZTEtN2EzNDNmM2RhNWMx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22,%22Oid%22:%22e82ecc6c-21b0-4d67-a9c0-874abb345025%22%7D
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/pitkaan-tyottomana-olleiden-tyollistymisen-tuki
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/pitkaan-tyottomana-olleiden-tyollistymisen-tuki
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ0MWE0ZjYtNGYxNC00NzMwLWJmMGItMTg4NjgwZTM5NjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%22e82ecc6c-21b0-4d67-a9c0-874abb345025%22%7d
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/c7yio1ewwf2dZbE
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/SkaJ12gjN1SJuiw#pdfviewer


   

 

 

 

• Etelän hankkeille on suunnitteilla oma hanketukitempaus, josta lisätietoa tulossa 

myöhemmin. Sitä ennen voitte olla yhteydessä alueenne koordinaattoriin.  

Sokran korona-ajan kysely 

• Sokra-koordinaatiohanke kokoaa tietoa ESR TL:n 5. hanketyöstä Covid-19 aikana. 

Kuulemme mielellämme hanketyön arjesta ja toteutuksesta sekä siitä, mitä on opittu. 

Välitämme tietoa kootusti osallisuustyön kehittämiseksi ja vertaisoppimisen 

edistämiseksi. Linkki kyselyyn.  

Euroopan sosiaalirahasto TL5 -hankkeet 

Tapahtumat 

• 6.10. Tykke2-hankkeen aloitusseminaari (Kunnonpaikka). 

• 27.10. Elinvoimaa, innovatiivisuutta ja työllisyyttä verkostoituen Satakunnassa (INKA 

Satakunta). 

• 27.10. Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen loppuwebinaari 

(EHYT ry).  

• 17.11. Edistä työllisyyttä ja esittele hyväksi todettu toimintatapa (INKA Satakunta ja 

Marke-hanke). Ilmoittautuminen. 

Julkaisuja materiaalia 

• Kysely: kolmannes maahanmuuttajista kertoi kärsivänsä heikentyneestä 

mielenterveydestä korona-aikana. (MIOS-hanke ja MIELI ry) 

• OmaMieli-sivut (MIOS-hanke, Suomen Mielenterveys ry). 

• Kokemuskirja. Kirja sisältää nuorten kokemuksia kannabiksesta. (EHYT ry) 

• Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen mallit (Youtube).  

Päättyneet hankkeet 

• Valtakunnallinen ESR TL5 Isän näköinen -hanke (päättynyt 31.7.2020) kiittää! 

Hankkeen materiaaleja on saatavilla: seminaarit, opinnäytetyöt, isätyön 

huoneentaulut ja Isätyökirja. 

/Users/mishahenriksson/Downloads/misha.henriksson@thl.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/CEFB529B83D427F1
https://kunnonpaikka.com/fi/tykke
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34227182/Elinvoimaa%2C%20innovatiivisuutta+ja+ty%C3%B6llisyytt%C3%A4%20verkostoituen+Satakunnassa/77d00f92-dabe-42a4-a1b9-fe55712519d7
https://ehyt.fi/tapahtuma/kannabisinterventio-nuorille-kannabiksen-kayttajille-hankkeen-loppuwebinaari/
https://forms.gle/JjHvF5PSbHU89mAa9
https://mieli.fi/fi/mieli-ryn-kyselyss%C3%A4-maahan-muuttaneille-kolmannes-vastaajista-kertoi-k%C3%A4rsiv%C3%A4ns%C3%A4-heikentyneest%C3%A4
https://mieli.fi/fi/mieli-ryn-kyselyss%C3%A4-maahan-muuttaneille-kolmannes-vastaajista-kertoi-k%C3%A4rsiv%C3%A4ns%C3%A4-heikentyneest%C3%A4
https://www.omamieli.fi/
https://kannabis.eu/kokemustarinat/
https://www.youtube.com/watch?v=-m0kKs6FRfI&feature=emb_title
http://www.isännäköinen.fi/
http://www.isännäköinen.fi/seminaarivideot
https://www.isännäköinen.fi/ammattilaiselle/opinnaytetyo/
https://www.isännäköinen.fi/ammattilaiselle/isatyon-huoneentaulu/
https://www.isännäköinen.fi/ammattilaiselle/isatyon-huoneentaulu/
https://www.miessakit.fi/miessakit-ry/julkaisut/isatyokirja/


   

 

 

 

Muut toimijat 

Tapahtumat 

• 7.-8.10. Tasa-arvopäivät. THL:n tasa-arvotiedon keskuksen ja Sukupuolella on väliä? 

-hankkeen valtakunnallinen tilaisuus. Ilmoittautuminen viimeistään 2.10.2020. 

• 19.10. Palvelujen saatavuus digiaikana -webinaari (Helsingin yliopisto / DigiIN- ja 

CoE AgeCare hankket sekä Suomen sosiaalioikeudellinen seura). 

• 22.10. Disability Employment Forum (Vates ja Mielenterveyden keskusliitto). 

• 22.10. Poikkeusajan dialogit – ”Elämä koronan aikana ja tulevaisuudessa”. (Erätauko-

säätiö). 

• 29.10. Kuopion VI hyvinvointiseminaari (Kuopio). 

Julkaisuja ja materiaalia 

• THL-blogi: Osallisuustyöllä korjataan eriarvoistavia rakenteita.  

• Tutkimus: Pienituloiset yksinhuoltajaäidit pelkäävät köyhyyden siirtyvän lapsilleen ja 

pyrkivät estämään sen jopa hyvinvointinsa kustannuksella. (Isola, Roivanen & 

Hiilamo). 

• Tutkimuksesta tiiviisti: Sosiaaliset suhteet tärkeitä yksinasuvien positiiviselle 

mielenterveydelle (THL). 

• Tutkimuksesta tiiviisti: Lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivaajina: 

Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia (THL). 

 

Hyvää lokakuuta!  

 

Tanja Hirschovits-Gerz   Misha Henriksson 

Aluekoordinaattori / Keski- ja Länsi-Suomi  Aluekoordinaattori / Etelä-Suomi 

tanja.hirschovits-gerz@thl.fi  misha.henriksson@thl.fi 

p. +358 29 524 7954   p. +358 29 524 6644 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a1583a9-d78a-4aa6-8808-bcb7a23f27bb?displayId=Fin2062550&questionsAnsweredByUrlParam=fbclid%3DIwAR1m5IEJKnQRzGdEBIVZxYvh19r-ItK6og1Th02mZrw_REbbAQnXg7_ey0U
https://www.digiin.fi/events/event/palvelujen-saatavuus-digiaikana-seminaari/
https://www.vates.fi/tapahtumalista/disability-employment-forum-2.html
https://www.eratauko.fi/tapahtumat/poikkeusajan-dialogit/
https://www.kuopio.fi/hyvinvointiseminaari
https://blogi.thl.fi/osallisuustyolla-korjataan-eriarvoistavia-rakenteita/
https://thl.fi/fi/-/pienituloiset-yksinhuoltajaaidit-pelkaavat-koyhyyden-siirtyvan-lapsilleen-ja-pyrkivat-estamaan-sen-jopa-hyvinvointinsa-kustannuksella?redirect=%2Ffi%2F
https://thl.fi/fi/-/pienituloiset-yksinhuoltajaaidit-pelkaavat-koyhyyden-siirtyvan-lapsilleen-ja-pyrkivat-estamaan-sen-jopa-hyvinvointinsa-kustannuksella?redirect=%2Ffi%2F
https://thl.fi/fi/-/sosiaalisten-suhteiden-merkitys-on-korostunut-yksinasujien-mielen-hyvinvoinnissa
https://thl.fi/fi/-/sosiaalisten-suhteiden-merkitys-on-korostunut-yksinasujien-mielen-hyvinvoinnissa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-548-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-548-3
mailto:tanja.hirschovits-gerz@thl.fi
/Users/mishahenriksson/Downloads/misha.henriksson@thl.fi
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