
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

30.10.2020 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 11/2020 
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 

• 13.11.klo 9:30-11.00. Osallisuutta ja aktiivisuutta tukevat palvelut ja sosiaaliturva.  

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

Sokran sivuilta.  

• 11.12. klo 9:30-11.00. Työllistymisen tuen osallisuutta edistävät käytännöt. Lue lisää 

aiheesta Sokran sivuilta. 

Osallistu myös Itä- ja Pohjois-Suomen hankekahviloihin ja tilaisuuksiin. Lisätietoa täältä.  

• 30.11. klo 10-12 Luovat menetelmät vahvistamassa osallisuutta 

Osallisuustyön työkalujen teemaviikon 2.–6.11.2020. 

Viikon työpajoissa esitellään osallisuuden edistämiseen konkreettisia apuvälineitä. Työpajat 

antavat valmiuksia hyödyntää työkaluja konkreettisesti osana hankkeiden sekä 

osallisuustyön seurantaa ja arviointia. 

Voit osallistua joko yksittäisiin työpajoihin tai koko viikon ohjelmaan: 

• Ma 2.11. Osallisuuden edistämisen viitekehys ja työkalut 

• Ti 3.11. Osallisuuskysely arvioinnin välineenä  

• Ke 4.11. Osallisuuden apukysymykset seurannan ja arvioinnin välineenä  

• To 5.11. Osallisuustyön ja toiminnan mallintaminen  

• Pe 6.11. Tasan yhdessä -työkalu 

https://link.webropolsurveys.com/S/79A6A1BBC4251A0E
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/ivOzrJGFStVjcte
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEyOTJhYzUtNjcwOC00NWJhLThmMmQtZGMzZmNiZGRiZjdl%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://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/kohti-osallisuutta-ja-aktiivisuutta-tukevaa-sosiaaliturvaa-perustoimeentulon-turvan-ja-palvelujen-on-tuettava-toisiaan
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://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/ajankohtaista/tapahtumat/teematilaisuudet/osallisuusviikko-2.-6.11.2020-osallisuustyon-tyokalut-kayttoon#1._Johdatus_osallisuusviikkoon_
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/tapahtumat/teematilaisuudet/osallisuusviikko-2.-6.11.2020-osallisuustyon-tyokalut-kayttoon#2._Osallisuuskysely
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/tapahtumat/teematilaisuudet/osallisuusviikko-2.-6.11.2020-osallisuustyon-tyokalut-kayttoon#3._Osallisuuden_apukysymykset
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/tapahtumat/teematilaisuudet/osallisuusviikko-2.-6.11.2020-osallisuustyon-tyokalut-kayttoon#4._Osallisuusty%C3%B6n_ja_toiminnan_mallintaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/tapahtumat/teematilaisuudet/osallisuusviikko-2.-6.11.2020-osallisuustyon-tyokalut-kayttoon#5._Tasan_yhdess%C3%A4_-ty%C3%B6kalu


   

 

 

 

Katso tarkempi ohjelma ja klikkaa itsesi mukaan: Teams-osallistumislinkki koko viikolle.  

Lännen RR-alueen hanketukitempaus jatkuu 

• Osallisuustyöntukea tarjolla hankekohtaisesti. Lisätietoa täältä!  

Etelän RR-alueen hanketukitempaus käynnistyy 

• Osallisuustyön tukea on tarjolla koko marraskuun ajan. Lisätietoa täältä!  

Sokran korona-ajan kysely käynnissä 

• 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 

• 29.10. Yhdessä – toipumisen tukena –webinaari (Youtube-tallenne katsottavissa 14 

päivää tilaisuuden jälkeen) (Recovery-hanke) 

• 17.11. klo 9-17 Laita hyvä kiertoon! (Inka Satakunta ja MARKE Keski-Suomi). 

Lisätietoja: outi.teittinen(at)ely-keskus.fi 

• 25.11. klo 8:30-15:30 Moodi-hankkeen loppuseminaari (ilmoittautuminen) (Vantaan 

nuorten aikuisten palvelut ja sosiaalityö) 

• 2.12. klo 8.30-11.30. Digisti kohti työelämää. Digipalveluiden kehittämisen 

etäseminaari (Tiimiverkko-hanke). Osallistumislinkki. Salasana digi2020.  

Muut toimijat 

Tapahtumat 

• 3.11. 9-11:30 Sivullisesta osalliseksi -etätyöpaja 3 (Sitra) 

• 5.11. ja 12.11. Digituki 2020 (DVV, Vanhustyön keskusliiton Senior Surf -toiminta, 

Helsingin ja Turun kaupunki)  

• 11.11. klo 9-12 Kokemus käyttöön (Pohjanmaan osallisuusareena, Sokra 

yhteistyössä) 

• 11. ja 12.11. #Osallisuuskahvit (Maaseudun tulevaisuus)  

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/tapahtumat/teematilaisuudet/osallisuusviikko-2.-6.11.2020-osallisuustyon-tyokalut-kayttoon
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/1O3zsroMj7DPnwP
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/k3HC4hw51bpjeYX
https://link.webropolsurveys.com/S/CEFB529B83D427F1
https://finfami.fi/ajankohtaista/recovery-yhdessa-toipumisen-tukena-webinaari/
https://inkasatakunta.fi/tapahtumat/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/04c1dae9-3880-4818-8721-7a53946c78f7?displayId=Fin2117588
https://blogit.jamk.fi/tiimiverkko/
https://blogit.jamk.fi/tiimiverkko/
https://jamk.zoom.us/j/64523915534
https://www.sitra.fi/tapahtumat/sivullisesta-osalliseksi-tyopaja-3/
https://www.lyyti.fi/p/Digituki_2020_9316?utm_source=33%2F20%3A+Kuntavaalien+t%C3%A4rkein+asia%3B+Facebookin+tarjonta+suomalaisille+j%C3%A4rjest%C3%B6ille&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.obotnia.fi/fi/yhteistyo-ja-edunvalvonta/osallisuus/pohjanmaan-osallisuusareena/
https://msl.fi/osallisuus/tapahtuma/osallisuuskahvit/


   

 

 

 

• 12.11. klo 9-15:45 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä (THL) 

• 24.11. klo 8:30-12:30 Espoon kokemusasiantuntijaseminaari (Espoon Eko-verkosto, 

Sokra yhteistyössä) 

• 25.-26.11. Integration 2020 (Kotouttaminen.fi) 

Julkaisuja ja materiaalia 

• Selvitys: Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun (ruoka-apu.fi) 

• THL-blogi: Luovuus on voimavara, josta on arjessa monenlaista hyötyä 

• THL-blogi: Asiakasosallisuutta tulee johtaa 

• Dialogi: Tilastotiedot käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (Diak, Sokra-

koordinaatio) 

• Apua asumisen solmukohtiin -sivusto (Etna-työ, Tampereen A-kilta ja Völjy, A-

klinikkasäätiö) 

• Syrjintä.fi -sivusto (Yhdenvertaisuusvaltuutettu) 

Rahoitushaut 

• Sisäasioiden EU-rahastojen (AMIF) rahoitus auki. 

• STEA avaa valtionavustushaun joulukuussa. 

Muuta 

• Hyvä käytäntö 2021 -kilpailu (Talentia) 

• Kotona-Suomessa –koordinaatio -hanke päättyy 2020. Tutustu hankkeen tuotoksiin ja 

ota yhteyttä alueesi asiantuntijoihin.  

• Ota kantaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruspilarin toteutumiseen ja 

toimeenpanoon 30.11.2020 mennessä 

• Yhteistutkimuksen verkosto käynnistyy 19.11.2020. Tavoitteena on koota yhteis- ja 

kokemustutkimuksen eri muodoista kiinnostuneita ihmisiä. Lisätietoja Sokran 

aluekoordinaattorilta Tanjalta. Ks. tiedot alta.  

 

Hyvää marraskuuta!  

 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/tapahtumat/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-paiva
https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Espoon_kokemusasiantuntijaseminaari(188011)
https://kotouttaminen.fi/-/integration-2020-tapahtuman-ilmoittautuminen-ja-verkkosivut-on-avattu
https://ruoka-apu.fi/korona/
https://blogi.thl.fi/luovuus-on-voimavara-josta-on-arjessa-monenlaista-hyotya/
https://blogi.thl.fi/asiakasosallisuutta-tulee-johtaa/
https://dialogi.diak.fi/2020/10/09/tilastotiedot-hyotykayttoon-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamiseksi/
https://siistiflatti.com/
https://syrjinta.fi/aiheet
https://eusa-rahastot.fi/-/sisaasioiden-eu-rahastojen-haut-auki-eu-tukea-haettavissa-noin-12-miljoonaa-euroa
https://www.stea.fi/-/uusien-hanke-ja-investointiavustusten-haku-avataan-joulukuussa?fbclid=IwAR2BW2C5ivMbvqObjCh6Q1KvVW_O1CKVm23T0Z6xraU8u7zJPGleOozaLp0
https://www.talentia.fi/uutiset/hyva-kaytanto-2021-kilpailu-kaynnistyi/
https://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=fi&s=09
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=fi&s=09


   

 

 

 

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 
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