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Sokran Itä- ja Pohjois-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. 

 

Osallisuuden hankekahvilat 

• Tule mukaan tämän vuoden viimeiseen kahvilaamme 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 löydät ownCloudista. 

 

Osallisuuden hankekahvilat jatkuvat keväällä 2021 seuraavasti. 

• 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! 

• Lisäksi järjestämme alueellisia hanketilaisuuksia, joista tiedotamme tulevissa 

infokirjeissä ja Innokylässä Itä- ja Pohjois-Suomen ja Etelä- ja Länsi-Suomen osalta. 

 

Osallisuusviikko 

• Webinaari 9.2.2021 Osallisuus rakentuu palanen kerrallaan – osallisuustieto ja 

työkalut käyttöön! 

• Sokran seuraava osallisuusviikko toteutuu 15.–19.2.2021, jolloin joka arkipäivänä on 

luvassa 1–3 tunnin mittaisia osallisuustyökalujen esittelyjä ja työpajoja. Viikko 

toteutetaan etävälitteisesti Microsoft Teams -ohjelmalla. 

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1f3b8b56-ffd3-44f5-8640-42bdf6188e87?displayId=Fin2101149
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_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-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-etela-keski-ja-lansi-suomen-aluekoordinaatiot


   

 

 

 

Osallistu Sokran korona-ajan kyselyyn 

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 

 

Huono-osaisuuskarttasivusto 

Huono-osaisuuskarttasivuston (www.diak.fi/eriarvoisuus) laajat päivitystyöt ovat 

meneillään. Saavutettavuuskorjausten lisäksi tiedot päivitetään vastaamaan 2010-

lopun tilannetta, ja uudeksi ominaisuudeksi tulee mm. aikasarjakuviot 2010-luvulla 

tapahtuneista muutoksista. Päivitetty sivusto julkaistaan alkuvuodesta 2021.  

 

Muiden tilaisuuksia (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille) 

• Innokylän ABC-koulutukset. Tarkemmat ajankohdat ja ilmoittautuminen 

• 9.12. Vaikuttavuus esiin -webinaari (Ensi- ja turvakotien liitto) 

• 10.12. Mitä annettavaa tekoälyllä on yksinäisyyden vähentämiseen -webinaari (Diak) 

• 11.12. THL:n ja Kuntaliiton HYTE-treffit  

• 11.12 Tutkimuswebinaari: Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe (TEM) 

• 11.12. XVI Bruno Sarlin -seminaari: Sosiaalinen kestävyys korona-aikana (Kunta.tv) 

• 11.12. Sosiaalityön foorumi: Lastensuojelu (Vasso) 

• 12.12 Tuomaan Markkinat Goes To Wanha Kaupunki -tapahtuma (Savonlinnan 

seudun kolomonen ry) 

• 16.12. Vaikeuksien kautta voittoon – toimintamalleja sosiaalisesti kestävään 

lapsuuteen (Kuntaliitto). 

• 17.12. Kestävää hyvinvointia -webinaari (Kuntaliitto, HYMY-hanke ja MAL-verkosto) 

• 17.12. Kuntademokratiaverkoston verkkotreffit: Yhdenvertaisuus osallisuuden ja 

demokratian näkökulmasta (Kuntaliitto) 

• 14.1. Järjestöjen sote-aamukahvit Pohjois-Savossa (POSOTE20 -hanke) 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/354691f8-391c-47d0-ace4-52d9e5e8ed9f?displayId=Fin2101102
http://www.diak.fi/eriarvoisuus
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokylan-verkkoklinikat
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/vaikuttavuus-esiin-seminaari/
https://www.diak.fi/kalenteri/mita-annettavaa-tekoalylla-on-yksinaisyyden-vahentamiseen-webinaari/
https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit
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://vasso.fi/tapahtuma/sosiaalityon-foorumi-lastensuojelu-11-12/
https://kolomonen.fi/yhdistys/tuomaan-markkinat-goes-to-wanha-kaupunki/
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
https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/jarjestojen-sote-aamukahvit.html?fbclid=IwAR31yJAxh8sMA0_-1zsUxxlzFr60K4dfNPtks2bGGOMsIB24s9fAf9FPiiw


   

 

 

 

Julkaisuja ja materiaaleja  

• Artikkeli Koronavuoden koiranpentu (Diak) 

• Seuraa Diakin dialogia. Dialogiin tulossa Lotta Virrankarin ja Varpu Wiensin artikkeli: 

Koulukiusaaminen rikkoo hyvän elämän mahdollisuuksia ja Elina Pekosen blogiteksti: 

Hankkeissa kehitetyt etäpalvelut digiosallisuuden vahvistajina (Diak) 

• Uudistuva sosiaali- ja terveysala kokoomateos (Tampere university) 

• Seuraa Ympäristökasvatus Teemaa. Teemalehteen Monimuotoinen myötätunto 

tulossa Varpu Wiensin ja Tytti Tuuloksen artikkeli Kokemus toiveikkuudesta ja 

osallisuudesta – kaikkien yhteinen toive (FEE Suomi) 

• Iisisti töihin -opas (THL ja Kuntoutussäätiö) 

• Valtioneuvoston selvitys: Suomesta puuttuvat yhtenäiset indikaattorit sosiaalisen 

hyvinvoinnin arviointiin ja seurantaan 

• Työkykyohjelman hankkeet (STM, THL ja TTL) 

• Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja (Taiteen edistämiskeskus TAIKE) 

 

Rahoitushakuja 

• Itä-Suomen maakunnissa on käynnissä ESR-hanketoimintaan jatkuva hankehaku. 

Lisätietoja rakennerahastot.fi.  

• STEA avaa valtionavustushaun joulukuussa. 

• TEM:n järjestöavustuksen haku avattu ja päättyy 18.12.2020. 

• ReactEU-rahoitusta luvassa alkuvuonna koronan aiheuttamien kriisin vahinkojen 

korjaamiseen. 

 

 

https://dialogi.diak.fi/2020/10/14/koronavuoden-koiranpentu/
https://dialogi.diak.fi/
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123995
https://feesuomi.fi/teema-lehti/
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://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma/tyokykyohjelman-hankkeet
https://www.taike.fi/fi/kulttuurihyvinvointikirja
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.Xy0nlihLg2w
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


   

 

 

 

Ritva Sauvola on pois työtehtävistä 

31.1.2021 saakka. Tänä aikana Pohjois-

Suomen asioissa voit ottaa yhteyttä Varpu 

Wiensiin. 

 

Kiitos kaikille palautteesta, jota olemme 

saaneet kuluvan vuoden aikana. Se 

lämmittää mieltämme. Tehkäämme myös 

ensi vuonna yhdessä tuumin kehittämistyötä 

heikommassa asemassa olevien 

osallisuuden puolesta. 

 

Sokran idän ja pohjoisen tiimi kiittää 

lämpimästi tästä vuodesta ja toivottaa 

kaikille rentouttavaa joulunaikaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varpu Wiens    Elina Pekonen 

Asiantuntija, projektipäällikkö, TtT  Aluevastaava / Itä-Suomi 

varpu.wiens@diak.fi     elina.pekonen@diak.fi 

p. 050 505 3622   p. 050 436 1179 
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