
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

29.1.2021 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 2/2021  
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 

Osallisuuskahvilat kevät 2021 

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

Ilmoittaudu mukaan kahvilaan tästä! 

• 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 – Osallisuustieto käyttöön! -webinaari 9.2.2021 klo 
12-14 

• Lisätietoja ja ilmoittautuminen 31.1.2021 mennessä! 

 

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/kaikki-mukaan-kansalaisvaikuttamisen-vahvistaminen
https://link.webropolsurveys.com/S/60802AE62107DF19
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/6875965
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6865160


   

 

 

 

 

Osallisuus kuuluu kaikille -seminaari 8.2.2021 klo 9-14 (Paikka auki, Arvokas ja Elämänote -

koordinaatiohankkeet sekä Sokra). 

 

Tulossa verkkotilaisuus: Näin hyödynnät Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa. 

• Tilaisuus järjestetään ti 20.4. klo 13-14:30. 

• Tilaisuudessa saat tietoa Huono-osaisuus karttasivustosta ja siitä, miten sitä voi 

hyödyntää esimerkiksi hanke- ja kehittämistyössä tai koulutuksessa. 

• Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot julkaistaan myöhemmin. Seuraa tiedotusta!  

 

Euroopan sosiaalirahasto TL5 -hankkeet 

Tapahtumat 

• 16.2.2021 klo 13-15 Palveluprosessit paremmiksi – siiloista saumattomuuteen -

seminaarisarjan 8. tilaisuus (INKA-Satakunta). Ilmoittautuminen tästä.   

Julkaisuja ja materiaalia 

• Palvelupolut kuntoon -hankkeen loppujulkaisu Ihmisiä kohtaamassa – 

asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa julkaistu. 

 

Muut toimijat 

Tapahtumat 

• 2.2.2021 klo 10-12:15 Työkykyohjelman aloitustilaisuus: Työkyvyn tuki osaksi 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -seminaari (THL). 

• 8.2.2021 klo 10-13 Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen miniseminaari (THL). 

• 8.2.2021 klo 14-15:30 Tietoisku muutospäätöksistä EAKR-hankkeille. 

• 11.2.2021 klo 13-15 Varsinais-Suomen työllisyystoimijoiden verkosto kokoontuu 

(Lihastautiliitto ry, Lounaistuulet Yhteisötalot ry, Varsinais-Suomen TE-toimisto) 

• Toipuminen kohti uutta – mielen eliksiiriä -luentosarja verkossa (Toipumisorientaatio 

ry).  

https://www.paikka-auki.fi/osallisuusseminaari/?utm_source=1%2F21%3A+Hyvää+alkanutta+vuotta%21+Leikkausten+suuruus+yllätti+avustusehdotuksessa&utm_medium=email&utm_campaign=
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/be56ac31-c376-41ea-97ac-bb858460c279?displayId=Fin2129801
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/ihmisia-kohtaamassa--jamkjulk295/
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/ihmisia-kohtaamassa--jamkjulk295/
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6897198
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6897198
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6900865
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/lJ1IJrQfycja/content/tietoisku-muutospaatoksista-eakr-hankkeille-8-2-klo-14–15-30/maximized
https://www.vates.fi/tapahtumalista/varsinais-suomen-verkostotilaisuus.html
https://toipumisorientaatio.fi/ajankohtaista/toipuminen-kohti-uutta-mielen-eliksiiria-luentosarja-verkossa/


   

 

 

 

Julkaisuja ja materiaalia 

• Uudistettu Osallisuuden osaamiskeskuksen sivusto tarjoaa työkaluja ja 

toimintamalleja nuorten osallistamiseen monipuolisesti.  

• Mielenterveyden keskusliitto julkaisee 50-vuotisjuhlavuoden aikana 50 tarinaa 

mielenterveydestä.  

• Osallistavan budjetoinnin tueksi valmistunut käsikirja (englanniksi). Kansainvälisessä 

ryhmässä toteuttamassa olivat mukana Tampereen yliopisto ja LAB-

ammattikorkeakoulu.  

• Tiedote: Uusi digipalvelu Zekki kannustaa nuoria pohtimaan elämäänsä (Diak) 

• Lapset ja nuoret käyttävät paljon opiskeluhuoltopalveluja ja kokevat saavansa niistä 

apua (THL) 

 

Rahoitushaut 

• REACT-EU -rahoitusta haettavissa alkukeväästä - EAKR- ja ESR-hakuinfot 

helmikuussa. 

• Keski-Suomen ELY:n ESR-hankehaku käynnissä Länsi-Suomen alueella 

(15.12.2020-18.2.2021). 

 

Hyvää alkanutta vuotta! 

 

Misha Henriksson 

Aluekoordinaattori  

misha.henriksson@thl.fi 

p. +358 29 524 6644 

 

 

https://nuoretjaosallisuus.fi/osallisuuden-osaamiskeskus/
https://www.mtkl.fi/uutiset/?category_name=tarinat
https://www.mtkl.fi/uutiset/?category_name=tarinat
http://empaci.eu/photo/Files/GoA%202.1%20PB%20type%20groups%20working%20document_final%2024112020.pdf
https://www.diak.fi/2021/01/20/uusi-digityokalu-zekki-kannustaa-nuoria-pohtimaan-elamaansa/
https://thl.fi/fi/-/lapset-ja-nuoret-kayttavat-paljon-opiskeluhuoltopalveluja-ja-kokevat-saavansa-niista-apua
https://thl.fi/fi/-/lapset-ja-nuoret-kayttavat-paljon-opiskeluhuoltopalveluja-ja-kokevat-saavansa-niista-apua
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/react-eu-rahoitusta-haettavissa-alkukevaasta-eakr-ja-esr-hakuinfot-helmikuussa/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/react-eu-rahoitusta-haettavissa-alkukevaasta-eakr-ja-esr-hakuinfot-helmikuussa/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/esr-haku-15-12-2020-18-2-2021/maximized
mailto:misha.henriksson@thl.fi
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