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Sokran Itä- ja Pohjois-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 keväällä 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 

Aiempien hankekahviloiden materiaalit löydät Innokylästä.  

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.  

 

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

Elämänote-koordinaatiohankkeet sekä Sokra). 

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/Participation/Public/e0702a06-215a-4aab-b72f-78ba94b86ff3?displayId=Fin2196104
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-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6865160
https://www.paikka-auki.fi/osallisuusseminaari/


 

 

 

 

Huono-osaisuuskarttasivusto  

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

valmistuneet, ja päivitetty karttasivusto julkaistaan 9.2. Saavutettavuuskorjausten lisäksi 

tiedot on päivitetty vastaamaan 2010-luvun lopun tilannetta, ja uusia ominaisuuksia ovat mm. 

aikasarjakuviot 2010-luvulla tapahtuneista muutoksista. 

 

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

 Tilaisuus järjestetään ti 20.4. klo 13–14.30.  

 Tilaisuudessa saat tietoa Huono-osaisuuskarttasivustosta ja siitä, miten sitä voi 

hyödyntää esimerkiksi hanke- ja kehittämistyössä tai koulutuksessa.  

 Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot julkaistaan myöhemmin.  

Seuraa Sokran ja Diakin tiedotusta! 

 

Muiden tilaisuuksia (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille) 

 Järjestölähtöiset prosessit ja TeeHetki-tapaamiset.(JärKeä-hanke) 

Katso kevään aikataulut 

 3.2. klo 8.30–9 Apukysymykset osallisuustyön välineenä, itsearvioinnin ja raportoinnin 

tueksi (POSOTE20-hanke) 

Katso koko kevään aikataulut  

 8.2. klo 10–13 Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen miniseminaari (THL) 

 10.2. klo 9–12.30 Vaikuta2021! -osallisuuswebinaari (Etelä-Savon maakunta) 

 11.2. klo 8.30–12.30 Katse nuoriin! Nuorten palveluiden kehittäminen Tulevaisuuden 

sote-keskus -ohjelmassa (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma) 

 25.2. klo 9.15–11 Porukalla parempaan aloitusseminaari (Pore -hanke) 

 Toipuminen kohti uutta – mielen eliksiiriä -luentosarja verkossa (Toipumisorientaatio 

ry) 

 

 

https://www.diak.fi/eriarvoisuus
http://jarkea.humak.fi/2020/12/22/jarkea-hankkeen-kevat-2021-jarjestolahtoiset-prosessit-ja-teehetki-tapaamiset-kaynnistyvat-tarkeat-iltapaivat-ja-etakahvit-jatkuvat/
https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/osallisuutta-kehittamistyohon-keskiviikkoisin-miksi-osallisuutta-kannattaa-edistaa.html?fbclid=IwAR14DSC-L-pfgGUb2QslZXJ-LDLOlBQU7HK9CevKh2e7khtaWtNMZhRA-xU
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6900865
https://esavo.fi/kaikki-tapahtumat/vaikuta2021!--osallisuuswebinaari
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-02-11/katse-nuoriin-nuorten-palveluiden-kehittaminen-tulevaisuuden-sote-keskus-ohjelmassa
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-02-11/katse-nuoriin-nuorten-palveluiden-kehittaminen-tulevaisuuden-sote-keskus-ohjelmassa
https://www.kajaani.fi/tiedotteet/pore-hanke-porukalla-parempaan-aloituseminaari-25-2-2021/
https://toipumisorientaatio.fi/ajankohtaista/toipuminen-kohti-uutta-mielen-eliksiiria-luentosarja-verkossa/


 

 

 

 

Muiden julkaisuja ja materiaaleja 

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

 Lapset ja nuoret käyttävät paljon opiskeluhuoltopalveluja ja kokevat saavansa niistä 

apua (THL) 

 Palvelupolut kuntoon -hankkeen loppujulkaisu Ihmisiä kohtaamassa - 

Asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa (JAMK) 

 Tiedote: 2021 käynnistyvät Pikku KAKE -kehittämishankkeet ja tapahtumat 

(Joensuun kaupunki) 

 Uudistettu Osallisuuden osaamiskeskuksen sivusto tarjoaa työkaluja ja 

toimintamalleja nuorten osallistamiseen monipuolisesti 

 Mielenterveyden keskusliitto julkaisee 50-vuotisjuhlavuoden aikana 50 tarinaa 

mielenterveydestä (MTKL) 

 Osallistavan budjetoinnin tueksi valmistunut käsikirja (englanniksi). Kansainvälisessä 

ryhmässä toteuttamassa olivat mukana Tampereen yliopisto ja LAB-

ammattikorkeakoulu. 

 

 

Rahoitushakuja 

 Itä-Suomen maakuntien avoinna olevat hankehaut (Rakennerahastot.fi) 

 17.3. klo 9-12 Etelä-Savon EU-rahoitusinfo (Etelä-Savon maakunta) 

 Katso Pohjois-Suomen maakuntien avoinna olevat hankehaut (Rakennerahastot.fi) 

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

  

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
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://www.joensuu.fi/web/kake/ajankohtaista
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
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.YBj7fvkzbIV
https://www.esavo.fi/ajankohtaista/ennakkotiedote-etela-savon-eu-rahoitusinfo-17.3.21%C2%A0klo-9-12%C2%A0?fbclid=IwAR0-TmqVOu3kp1Y1bm9NIQbt__pjB-GykWSEXB8D0Ktcma3E_eh8ze7p2fc
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/seurantakomitea-hyvaksyi-react-eu-n-sisallot-suomessa/maximized


 

 

 

 

Muuta tiedotettavaa 

Pohjois-Suomen aluekoordinaatiotehtäviä hoitaa 31.3.2021 saakka Elina Pekonen. Ole 

Elinaan yhteydessä niin idän kuin pohjoisen asioissa! 

 

Iloista helmikuuta! 

 

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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