
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

18.12.2020 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

joulun infokirje  
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 

Tapahtumia 

Alueelliset osallisuuden hankekahvilat kevät 2021 

• 22.1.2021 klo 9:30-11:00 Osallisuutta edistävä hallintomalli ja osallisuustyön 

johtaminen 

• 19.3.2021 klo 9:30-11:00 Kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen 

• 16.4.2021 klo 9:30-11:00 Avoimet tilat 

• 21.5.2021 klo 9:30-11:00 Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja tukeminen 

Syksyn hankekahviloiden materiaalit löydät Innokylästä.  

Osallisuus rakentuu palanen kerrallaan -webinaari 9.2.2021 (Osallistumisohjeet tulossa).  

Osallisuusviikko 2021 

• 15.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuustyön johtaminen kunnissa 

• 16.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuuden kokemuksen mittaaminen ja arviointi 

• 17.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuuden 24 apukysymystä 

• 18.2.2021 klo 9:00-10:30 Tasan yhdessä -työkalu 

• 19.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuuden palaset: mallintamistyö Sokrassa 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 7.2.2021 mennessä.  

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/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://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/kaikki-mukaan-kansalaisvaikuttamisen-vahvistaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/avoimet-tilat-ihmiset-kohtaavat-ja-elamanpiiri-laajenee
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/vapaaehtoistoimintaa-jarjestamalla-ja-tukemalla-voidaan-lisata-osallisuutta
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-etela-keski-ja-lansi-suomen-aluekoordinaatiot
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6865160


   

 

 

 

Julkaisuja 

• Avoimet tilat lisäävät osallisuutta ja viihtyvyyttä. 

• Koulukiusaaminen rikkoo mahdollisuuksia elämään (Dialogi). 

• Tutkimus: osallisuuden lisääminen tärkeä keino ehkäistä koulukiusaamista.  

• Sokran tutkimusviesti 6/2020. 

Korona-ajan kysely: Osallisuushankkeiden toiminta poikkeusoloissa 

• Kerro meille hankkeenne kokemukset ja poikkeusajan käytäntönne vastaamalla 

kyselyyn viimeistään 31.12.2020. 

Euroopan sosiaalirahasto TL5 -hankkeet 

Tapahtumat 

• 22.1.2021 Palvelupolut kuntoon -hankkeen päätösseminaari (JAMK). 

• Kevään Etelän rakennerahastoasioihin liittyviä tapahtumia tapahtumakalenterista. 

Julkaisuja ja materiaalia 

• Osallistuvan budjetoinnin mallista hyötyä Oulussa (Dialogi). 

• Toipumisen polku – video mielenterveysongelmien stigman vähentämiseksi 

(Recovery-hanke). 

• Tolkkupajan asiakastarina (Seinäjoen kaupunki). 

• Komppaa! -hankkeen asiakastarina Youtubessa (JAMK). 

• Tiimiverkko-hankkeen loppujulkaisu Digisti kohti työelämää! Kokemuksia 

digipalvelujen kehittämisestä.  

• Tuetusti tulevaisuuteen hankkeen opinnäytetyö. 

• Budjetti ei määrittele saavutuksia: paljon hyvää hankkeilla Itä-Suomessa (Diak). 

Muut toimijat 

Tapahtumat 

• 12.1.2021 klo 9-10 Tulevaisuustaajuuden julkistustilaisuus (Sitra) 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/avoimet-tilat-ihmiset-kohtaavat-ja-elamanpiiri-laajenee
https://dialogi.diak.fi/2020/12/08/koulukiusaaminen-rikkoo-mahdollisuuksia-eheaan-elamaan/
https://thl.fi/fi/-/tutkimus-osoittaa-etta-osallisuuden-lisaaminen-on-tarkea-keino-ehkaista-koulukiusaamista?redirect=%2Ffi%2F
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/sokran-tutkimusviesti
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/354691f8-391c-47d0-ace4-52d9e5e8ed9f?displayId=Fin2101102
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/354691f8-391c-47d0-ace4-52d9e5e8ed9f?displayId=Fin2101102
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/paku/ajankohtaista/
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tapahtumat
https://dialogi.diak.fi/2020/10/14/kylla-ma-rinta-rottingilla-kuljen-siita-ohitse-oman-elinympariston-kehittaminen-osallisuuden-kokemuksena/
https://vimeo.com/isleartindustries/toipumisen-polku
https://www.tolkkupaja.fi/
https://blogit.jamk.fi/komppaa/
https://youtu.be/ScipsgbF0wE
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-585-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-585-2
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111122596
https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/budjetti-ei-maarittele-saavutuksia-paljon-hyvaa-hankkeilla-ita-suomessa.html?customer=3210
https://www.sitra.fi/tapahtumat/tulevaisuustaajuuden-julkistustilaisuus-virittaydy-tulevaisuuteen/


   

 

 

 

Julkaisuja ja materiaalia 

• Inspiraatiota osallisuuden edistämiseen: Saa kuulua! (kestavakaupunki.fi) 

• Työ- ja elinkeinoministeriön kysely yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä 

(vastausaikaa vuoden 2020 loppuun saakka). 

• Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin loppuarviointi (BIBU-tutkimushanke). 

• Työkykyohjelma 2020-2022 (STM). 

• Kunnille vastuu työllisyyspalveluista (Kuntaliitto).  

• Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin webinaarin (2.12.2020) 

tallenne. Mukana muun muassa Tanja Hirschovits-Gerzin luento osallisuuden 

näkökulmasta kokemustietoon.  

Rahoitushaut 

• STEAn valtionavustushaku 25.1.2021 saakka. 

• REACT-EU tuo uutta rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaan.   

• Keski-Suomen ELY avaa ESR-hankehaun Länsi-Suomen alueella (15.2.2020-

18.2.2021). 

 

Hyvää joulua ja valoisaa uutta vuotta!  

 

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.kestavakaupunki.fi/fi-FI/AJANKOHTAISTA/Uutiset/Inspiraatiota_osallisuuden_edistamiseen_(59194)
https://fi.research.net/r/kumppanuusbaro_2
https://bibu.fi/osallistuvan-budjetoinnin-loppuarviointi/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9866-7
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kunnille-vastuu-tyollisyyspalveluista?publisherId=2133&releaseId=69896636&s=09
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/uutinen/kokemusasiantuntijan_ja_ammattilaisen_roolit_taydentavat_toisiaan_paihdetyossa
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/uutinen/kokemusasiantuntijan_ja_ammattilaisen_roolit_taydentavat_toisiaan_paihdetyossa
https://www.stea.fi/-/uusien-hanke-ja-investointiavustusten-haku-avataan-joulukuussa?fbclid=IwAR2BW2C5ivMbvqObjCh6Q1KvVW_O1CKVm23T0Z6xraU8u7zJPGleOozaLp0
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-suomessa/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/esr-haku-15-12-2020-18-2-2021/maximized
mailto:tanja.hirschovits-gerz@thl.fi
file:///C:/Users/mishahenriksson/Documents/THL/Sokra/Infokirjeet/10_2020/misha.henriksson@thl.fi
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