13.1.2021

Sokran Itä- ja Pohjois-Suomen infokirje
1/2021
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
Kaikille alueille avoimet osallisuuskahvilat keväällä 2021
 22.1.2021 klo 9:30-11:00 Osallisuutta edistävä hallintomalli ja osallisuustyön
johtaminen. Ilmoittaudu hankekahvilaan! Materiaalit Owncloudista.


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 2020 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.

Huono-osaisuuskarttasivusto
Huono-osaisuuskarttasivuston (www.diak.fi/eriarvoisuus) laajat päivitystyöt ovat meneillään.
Saavutettavuuskorjausten lisäksi tiedot päivitetään vastaamaan 2010-luvun lopun tilannetta,
ja uudeksi ominaisuudeksi tulevat mm. aikasarjakuviot 2010-luvulla tapahtuneista
muutoksista. Päivitetty sivusto julkaistaan lähiviikkoina, kannattaa seurata Sokran ja Diakin
tiedotteita.
Webinaari 24.11.2020: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut – ovatko kaikki
mukana?
Webinaaritallenteet ovat nyt katsottavissa


Tallenne 1/3, Pauli Rautiaisen ja Johanna Kallion tutkijapuheenvuorot



Tallenne 2/3, Heidi Muurinen ja Niina Peränen esittelevät tulevaisuuden sotekeskusta, Tuija Brax käsittelee järjestöjen roolia



Tallenne 3/3, Jorma Niemelän vetämä paneelikeskustelu

Julkaisuja ja materiaaleja


Etäpalvelut digiosallisuuden vahvistajina (Dialogi).



Avoimet tilat lisäävät osallisuutta ja viihtyvyyttä.



Koulukiusaaminen rikkoo mahdollisuuksia elämään (Dialogi).



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



Osallistuvan budjetoinnin mallista hyötyä Oulussa (Dialogi).



Tutkimus: osallisuuden lisääminen tärkeä keino ehkäistä koulukiusaamista.



Sokran tutkimusviesti 6/2020.

Muiden tilaisuuksia (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille)


14.1. klo 12-15 ESR-rahoituksen info- ja verkkokoulutus Itä-Suomen alueen toimijoille
(Savonlinnan seudun Kolomonen ry)



19.1. klo 9-15.30 Nuoret yhteiskunnan paineissa – ratkaisuja nuorten pahoinvointiinwebinaari (Avi)



20.1. klo 13-15 Opinnollistava kuntoutus -hankkeen loppuseminaari (Pohjois-Karjalan
mielenterveydentuki ry)



22.1. klo 10-14 Palvelupolut kuntoon -hankkeen päätösseminaari (JAMK).



26.1. klo 13-15 TYP-toiminta ja työllisyyden kuntakokeilut; tavoitteena sote- ja
työllisyyspalveluiden yhteensovittaminen (SATADUUNIA-hanke). Ilmoittautuminen
21.1.2021 mennessä.



27.1. 8.30-9 Osallisuutta kehittämistyöhön keskiviikkoisin: Miksi osallisuutta
kannattaa edistää? (POSOTE20-hanke)



2.2. klo 10-12.15 Työkykyohjelman aloitustilaisuus: Työkyvyn tuki osaksi
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -seminaari (THL).



3.2. 8.30-9 Apukysymykset osallisuustyön välineenä, itsearvioinnin ja raportoinnin
tueksi (POSOTE20-hanke)

Muiden julkaisuja ja materiaaleja


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.



Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin webinaarin (2.12.2020)
tallenne. Mukana muun muassa Tanja Hirschovits-Gerzin luento osallisuuden
näkökulmasta kokemustietoon.



Mielenterveysstrategiaa toteuttavat alueelliset hankkeet aloittavat toimintansa.



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

Rahoitushakuja


Itä-Suomen maakunnissa on käynnissä ESR-hanketoimintaan jatkuva hankehaku.
Lisätietoja rakennerahastot.fi.



Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ESR -rahoitusta haettavana 25.2.2021
saakka.



STEAn valtionavustushaku 25.1.2021 saakka.



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

Muuta tiedottavaa
SOKRAVA -toiminta päättyy
Sokran valtakunnallisille hankkeille tarkoitettu yhteistyö- ja tiedotuskanava SOKRAVA toiminta on päättynyt vuoden vaihteessa ja toiminnalle omistetut Facebook-sivut
lakkautetaan. Jatkossa tiedotus tapahtuu keskitetysti Infokirjeitse ja Sokran Twitter- ja
Facebook-sivujen kautta. Lisätietoja tytti.tuulos@thl.fi ja misha.henriksson@thl.fi.
Pohjois-Suomen aluekoordinaatio
Ritva Sauvola on pois työtehtävistä 31.1.2021 saakka. Tänä aikana Pohjois-Suomen
asioissa voit ottaa yhteyttä Varpu Wiensiin.

Hyvää alkanutta vuotta 2021!
Varpu Wiens
Asiantuntija, projektipäällikkö, TtT
varpu.wiens@diak.fi
p. 050 505 3622

Elina Pekonen
Aluevastaava / Itä-Suomi
elina.pekonen@diak.fi
p. 050 436 1179

