1.3.2021

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 3/2021
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
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.
Hankekahvila: hankkeiden kokemuksia kentältä – mitä opittu osallisuustyöstä 9.4.2021
klo 9-12
•

Tilaisuudessa uudet ja käynnissä olevat hankkeet pääsevät kuulemaan ja jakamaan
kokemuksia osallisuustyöstä. Tilaisuudesta tulossa lisätietoa Innokylään.

Näin hyödynnät Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa 20.4. klo 13-14:30
•

Tilaisuudessa saat tietoa Huono-osaisuus karttasivustosta ja siitä, miten sitä voi
hyödyntää esimerkiksi hanke- ja kehittämistyössä tai koulutuksessa.

•

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 18.4.
Webinaarin tiedot ja ilmoittautuminen (Diak.fi)
Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto (Diak.shinyapps.io)

Osallisuusviikko 2021
•

Helmikuussa järjestettiin vuoden ensimmäinen Osallisuusviikko. Kiitoksia
osallistuneille! Voit antaa meille palautetta tai muuta terveisiä viikosta.

•

Osallisuusviikkoa vietetään seuraavan kerran lokakuussa! Katso ennakkotiedot
THL:n tapahtumakalenterista: Osallisuusviikko 4.–8.10.2021 – Osallisuustyön
työkalut käyttöön!

Julkaisuja
•

Huono-osaisuus Suomessa karttasovellus lanseerattu 9.2.2021. Sovellusta
hyödynnetty jo Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa Katsaus sote-alan
työvoimaan: Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin
tarkastelua.

•

THL julkaisi ensi kertaa tuloksia koko aikuisväestön osallisuuden kokemuksesta:
Työssäkäyvät kokevat vahvempaa osallisuutta ja heillä on muita korkeampi
positiivinen mielenterveys.

•

Enhancing Adolescent Girls’ Well-Being in the Arctic—Finding What Motivates
Spending Time in Nature (Wiens, Soronen, Kyngäs & Pölkki)

Muuta
Tapahtumat
•

16.3.2021 klo 9-12 Sosiaalisesti kestävä osallisuus - ratkaisuja heikommassa
asemassa olevien osallisuuden puolesta (Kuntademokratiaverkosto).

•

16.3.2021 klo 13-15 Palveluprosessit paremmaksi - siiloista saumattomuuteen Loppuseminaari osa 9 (INKA Satakunta – ESR TL5).

•

23.3.2021 klo 8:45-12 Kutsu Tuumasta töihin -loppuwebinaari (ESR TL5 -hanke).

Julkaisuja ja materiaalia
•

Saa kuulua!. Oivalluksia osallisuuden edistämiseen kaupungeissa ja kunnissa
(Ympäristöministeriö).

•

Havainnointimalli luovan ryhmätoiminnan vaikutusten todentamiseen (THL ja
Metropolia AMK)

•

Miten olet selvinnyt elämän kolhuista ja vastoinkäymisistä? Yle ja Tampereen
yliopisto keräävät 7.3. saakka suomalaisten kokemuksia elämän vastoinkäymisistä.
Vastauslomake löytyy artikkelin lopusta (Yle.fi)

Rahoitushaut
•

Etelä-Suomen ESR-haku auki 22.2–9.4.2021.

Hyvää maaliskuuta!
Misha Henriksson
Aluekoordinaattori
misha.henriksson@thl.fi
p. +358 29 524 6644

