
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

1.12.2020 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 12/2020 
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 

Osallisuuden hankekahvilat syksy 2020 

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

aiheesta Sokran sivuilta. Luvassa Sokran osuuden lisäksi kaksi hanke-esitystä. Linkki 

Teams-kokoukseen. Materiaalit ownCloudista. Tervetuloa!  

Osallisuuden hankekahvilat ovat tarkoitettu kaikille eri puolelta maata tuleville TL5-hankkeille.  

Osallisuuden hankekahvilat jatkuvat keväällä 2021.  

• 22.1.2021 klo 9.30-11.00 Teemana Osallisuutta edistävä hallintomalli 

ja osallisuustyön johtaminen.  

• Kevään muut kahvilat toteutuvat perjantaisin 19.3.; 16.4.; 21.5. klo 9.30-11.00. 

Merkkaa jo kalenteriin! 

Sokran osallisuusviikko toteutuu talvella 2021 

• 9.2.2020 Osallisuuden palaset - päivä webinaarina. 

• 15-19.2.2021 Osallisuusviikko, jolloin joka arkipäivänä on luvassa jälleen 1-3 tunnin 

mittaisia osallisuustyökalujen esittelyjä ja työpajoja. Viikko toteutetaan Teamsillä 

etänä.  

Tiedot hankekahviloista ja alueellisista tilaisuuksista päivittyvät Innokylään. Etelä- ja Länsi-

Suomen osalta tänne ja Itä- ja Pohjois-Suomen osalta tänne.  

Sokran tutkimus 

https://link.webropolsurveys.com/S/79A6A1BBC4251A0E
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_ZGU0ODIyOTEtOWFiYi00Y2QzLTk1N2EtM2E0NTQ0OTIzMmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%225df589d9-9eb9-481c-b824-14429e6f26f3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU0ODIyOTEtOWFiYi00Y2QzLTk1N2EtM2E0NTQ0OTIzMmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%225df589d9-9eb9-481c-b824-14429e6f26f3%22%7d
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/vvki3b1Nv02b0Qf
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/osallisuutta-edistava-hallintomalli-tukee-osallisuustyon-johtamista
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/osallisuutta-edistava-hallintomalli-tukee-osallisuustyon-johtamista
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-etela-keski-ja-lansi-suomen-aluekoordinaatiot
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot


   

 

 

 

Uusimmassa tutkimusviestissä (5/2020) esiteltiin avoimia tiloja.  

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 

• 2.12. valtakunnallisen MIOS-hankkeen Kolme vuotta MIOSin matkassa -seminaari. 

• 2.12. Digisti kohti työelämää -etäseminaari (TiimiVerkko-hanke). 

Julkaisuja ja materiaalia 

• INKA-satakunta pilotoi uutta tapaa hankkia kokeiluja, joilla tiivistetään työllisyyttä 

edistävien toimijoiden kumppanuutta ja testataan uusia palveluja Satakunnan 

alueella. Lisätietoja ja tarjouspyyntö.  

Muut toimijat 

Tapahtumat 

• 3.12. klo 12-15 Kokemustoiminta yhdistää -seminaari (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- 

ja terveysturvayhdistys ry). 

• 11.12. klo 9-11:30 Tutkimuswebinaari: Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe (TEM). 

• 11.12. klo 12-15:15 XVI Bruno Sarlin -seminaari: Sosiaalinen kestävyys korona-

aikana. (Kunta.tv) 

• 16.12. klo 9-11:30 Vaikeuksien kautta voittoon – toimintamalleja sosiaalisesti 

kestävään lapsuuteen (Kuntaliitto). 

• 17.12. klo 12-15:15 Kestävää hyvinvointia -webinaari (Kuntaliitto, HYMY-hanke ja 

MAL-verkosto). 

• 17.12. klo 10-11:30 Kuntademokratiaverkoston verkkotreffit: Yhdenvertaisuus 

osallisuuden ja demokratian näkökulmasta. (Kuntaliito). 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/sokran-tutkimusviesti
https://link.webropolsurveys.com/S/CEFB529B83D427F1
https://mieli.fi/fi/kehittämistoiminta/monikulttuurisuus/mielen-hyvinvointia-ja-osallisuutta-monikulttuurisessa-suomessa
https://blogit.jamk.fi/tiimiverkko/2020/10/30/digisti-kohti-tyoelamaa-etaseminaari/
https://inkasatakunta.fi/pilotit/
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/kokemustoiminta-yhdistaa-seminaari/#b73f24cc
https://kotouttaminen.fi/tapahtumat/2020-12-11/tutkimuswebinaari-syrjivat-rakenteet-ja-syrjiva-puhe
https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/xvi-bruno-sarlin-seminaari-sosiaalinen-kestavyys-korona-aikana-11-12-2020/
https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/xvi-bruno-sarlin-seminaari-sosiaalinen-kestavyys-korona-aikana-11-12-2020/
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/vahvuuksien-kautta-voittoon-toimintamalleja-sosiaalisesti-kestavaan-lapsuuteen
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/vahvuuksien-kautta-voittoon-toimintamalleja-sosiaalisesti-kestavaan-lapsuuteen
https://mal-verkosto.fi/event/kestavaa-hyvinvointia-webinaari-17-12/
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/kuntademokratiaverkoston-verkkotreffit-17122020
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/kuntademokratiaverkoston-verkkotreffit-17122020


   

 

 

 

Julkaisuja ja materiaalia 

• Taiteen edistämiskeskus julkaissut Kulttuurihyvinvoinnin käsikirjan. 

• Kokeilevan kehittämisen -kokonaisuus julkaistu Innokylässä. Lisätietoa myös vuoden 

viimeisestä digitapahtumasta 2.12.2020.  

• Työmarkkinatori (KEHA-keskus ja TEM). 

• Iisisti töihin -opas julkaistu (THL ja Kuntoutussäätiö).  

• Valtioneuvoston selvitys: Suomesta puuttuvat yhtenäiset indikaattorit sosiaalisen 

hyvinvoinnin arviointiin ja seurantaan. 

• Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen käsikirja (THL). 

• Työkykyohjelman hankkeet (STM, THL ja TTL). 

Rahoitushaut 

• STEA avaa valtionavustushaun joulukuussa. 

• TEM:n järjestöavustuksen haku avattu ja päättyy 18.12.2020.  

• ReactEU-rahoitusta luvassa alkuvuonna koronan aiheuttamien kriisin vahinkojen 

korjaamiseen.  

Muuta 

• Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetty asunnottomuutta vähentävien sote-

palvelujen kehittämiseen tähtäävä hanke. 

• Kuntouttavaan työtoimintaan muutoksia 1.1.2021 alkaen (STM Kuntainfo). 

 

Hyvää joulun odotusta!  

 

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://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1331297
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/syvasukellus-kokeilevan-kehittamisen-maailmaan?utm_source=Innokylän+uutiskirje+5%2F2020%3AInnokylän+hyödyt+järjestöille%2C+Kokeileva+kehittäminen%2C+Yhteiskehittäminen+kunnissa%2C+Sote-keskusten+kehittäminen+käynnistyi+ym.&utm_medium=email&utm_campaign=
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
https://iisisti.tietyoelamaan.fi/
https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-suomesta-puuttuvat-yhtenaiset-indikaattorit-sosiaalisen-hyvinvoinnin-arviointiin-ja-seurantaan?s=09
https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-suomesta-puuttuvat-yhtenaiset-indikaattorit-sosiaalisen-hyvinvoinnin-arviointiin-ja-seurantaan?s=09
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/palvelukokonaisuuksien-ja-ketjujen-kasikirja-tarkoitettu-kovaan-kayttoon?s=09
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma/tyokykyohjelman-hankkeet
https://www.stea.fi/-/uusien-hanke-ja-investointiavustusten-haku-avataan-joulukuussa?fbclid=IwAR2BW2C5ivMbvqObjCh6Q1KvVW_O1CKVm23T0Z6xraU8u7zJPGleOozaLp0
https://kotouttaminen.fi/-/hae-tem-n-jarjestoavustusta-18.12.2020-mennessa
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/reacteu-tuo-uutta-rahoitusta-kestavaa-kasvu-ja-tyota-2014–2020-ohjelmaan/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/reacteu-tuo-uutta-rahoitusta-kestavaa-kasvu-ja-tyota-2014–2020-ohjelmaan/maximized
https://stm.fi/asunnottomuutta-vahentavien-sote-palvelujen-kehittaminen
https://stm.fi/asunnottomuutta-vahentavien-sote-palvelujen-kehittaminen
https://stm.fi/-/kuntainfo-kuntouttavaan-tyotoimintaan-muutoksia-1.1.2021-alkaen?s=09
mailto:tanja.hirschovits-gerz@thl.fi
file:///C:/Users/mishahenriksson/Documents/THL/Sokra/Infokirjeet/10_2020/misha.henriksson@thl.fi
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