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Sokran Itä- ja Pohjois-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 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 osallisuuskahviloiden materiaalit löydät Innokylästä.  

Hankkeiden kokemuksia kentältä: Mitä on opittu osallisuustyöstä?  

9.4.2021 klo 9.00–12.00 

• Tilaisuudessa uudet ja käynnissä olevat hankkeet pääsevät kuulemaan ja jakamaan 

kokemuksia osallisuustyöstä. 

• Tarkempi ohjelma päivitetään Innokylään. 

Huono-osaisuus Suomessa -karttasivuston käyttö, webinaari 20.4.2021 klo 13.00–

14.30 

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

hyödyntää esimerkiksi hanke- ja kehittämistyössä tai koulutuksessa. Tilaisuuden järjestää 

Sokra-koordinaation osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu ja vetäjinä toimivat tutkijat 

Joakim Zitting ja Liisa Kytölä. 

Tilaisuus on suunnattu päättäjille, viranhaltijoille, hanketoimijoille, palveluiden kehittäjille, 

opettajille, opiskelijoille ja kaikille huono-osaisuudesta kiinnostuneille. 

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://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot


 

 

 

 

Tilaisuudessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: 

• mitä huono-osaisuus on ja miksi siihen pitää kiinnittää huomiota 

• miten karttasivustoa käytetään ja millaista hyötyä siitä voi olla 

• vastauksia yleisön esittämiin ennakkokysymyksiin. 

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. Lämpimät kiitokset kaikille 

osallistuneille! Voit antaa meille palautetta tai muita terveisiä viikosta: palautekysely 

(Webropol) 

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 on 

hyödynnetty muun muassa 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) 

  

https://www.diak.fi/kalenteri/webinaari-huono-osaisuus-suomessa-karttasivuston-kaytto/
https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/_w_6c0d6cd2/
https://link.webropolsurveys.com/S/0A664A1CAED34792
https://link.webropolsurveys.com/S/0A664A1CAED34792
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7140493
https://www.diak.fi/2021/02/09/uudistettu-karttapalvelu-paljastaa-hyvinvoinnin-katvealueet/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-812-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-812-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-812-7
https://thl.fi/fi/-/tyossakayvat-kokevat-vahvempaa-osallisuutta-ja-heilla-on-muita-korkeampi-positiivinen-mielenterveys
https://thl.fi/fi/-/tyossakayvat-kokevat-vahvempaa-osallisuutta-ja-heilla-on-muita-korkeampi-positiivinen-mielenterveys
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/2052
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/2052


 

 

 

 

Muiden tilaisuuksia (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille) 

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

Katso kevään aikataulut 

• 3.3. klo 8.30–9.00 Asiakasraadit suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tukena 

(POSOTE20-hanke) 

Katso koko kevään aikataulut 

• 4.3. klo 12.30–12.00 PARASTA ELÄMÄÄ! etäseminaari (Parasta Pohjois-Savoon! -

hanke) 

• 16.3. klo 9.00–12.00 Sosiaalisesti kestävä osallisuus - ratkaisuja heikommassa 

asemassa olevien osallisuuden puolesta (Kuntademokratiaverkosto) 

• 15.3. klo 13.00–15.00 Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020 -luvun 

Suomessa (Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ja Satakunnan 

yhteisökeskus) 

• 16.3. klo 13.00–15.00 Palveluprosessit paremmaksi - siiloista saumattomuuteen - 

Loppuseminaari osa 9 (INKA Satakunta) 

• 18.3. klo 13.00–15.00 Älä ota kesäkattia, ota koulutettu KATti! -webinaari Sote-

ammattilaisille (Pohjois-Savon koulutetut kokemusasiantuntijat ry) 

• 23.3. klo 8.45–12.00 Tuumasta töihin -loppuwebinaari (Tuumasta töihin -hanke) 

• 24.3. klo 9.50–12.00 Lapin Taikusydän verkoston kick-off! (Taikusydän) 

• 27.3. klo 9.30–12:30 Pohjois-Savon järjestöfoorumi 2021 (Pohjois-Savon 

järjestöfoorumi) 

Muiden julkaisuja ja materiaaleja 

• Saa kuulua!.Oivalluksia osallisuuden edistämiseen kaupungeissa ja kunnissa 

(Ympäristöministeriö) 

• Havainnointimalli luovan ryhmätoiminnan vaikutusten todentamiseen (THL ja 

Metropolia AMK) 

• Sosiaalisen osallisuuden edistäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Pro gradu  

-tutkielma (Camilla Von Harpe, Itä-Suomen yliopisto) 

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://www.hyvinvointivoimala.fi/parasta-elamaa-etaseminaari-to-4-3-klo-12-30-15-00-youtube-kanavalla/
https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/demokratia-ja-osallisuus/kuntademokratiaverkosto
https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/demokratia-ja-osallisuus/kuntademokratiaverkosto
https://mailchi.mp/95e6bc578271/kansalaisyhteiskunnantilajatulevaisuus15032021
https://mailchi.mp/95e6bc578271/kansalaisyhteiskunnantilajatulevaisuus15032021
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/67219c1b-d7b4-411b-a1c0-b53cd296b237?displayId=Fin2211543
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/67219c1b-d7b4-411b-a1c0-b53cd296b237?displayId=Fin2211543
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tnBK6lfBh0eUDBfpLnysbjvAkrWyub1EhgHQP8tNypZUNkJKWDI3NTUzWU1ZSjBVNk1ZMkc1SVVYNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tnBK6lfBh0eUDBfpLnysbjvAkrWyub1EhgHQP8tNypZUNkJKWDI3NTUzWU1ZSjBVNk1ZMkc1SVVYNS4u
https://www.lyyti.fi/reg/tuumastatoihin
https://tapahtumat.rovaniemi.fi/fi-FI/page/5ff6d4749352a6684a0bb2ba
https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestofoorumi/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162678
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-601-5
https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24450


 

 

 

 

Rahoitushakuja 

• Katso Itä-Suomen maakuntien avoinna olevat hankehaut Rakennerahastot.fi-sivulta 

• Katso Pohjois-Suomen maakuntien avoinna olevat hankehaut Rakennerahastot.fi-

sivulta 

• 16.3. klo 13–15 Pohjois-Karjalan EU-rahoitusinfo (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja 

ELY-keskus) 

• 17.3. klo 9–12 Etelä-Savon EU-rahoitusinfo (Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-

Keskus) 

Muuta tiedotettavaa 

Pohjois-Suomen aluekoordinaatiotehtäviä hoitaa 31.3.2021 saakka Elina Pekonen. Ole 

Elinaan yhteydessä niin idän kuin pohjoisen asioissa! 

 

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) 

 

 

Mukavaa maaliskuuta! 

 

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 

http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.Xy0nlihLg2w
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat
https://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/tapahtumat?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suuralue%2Ftapahtumat%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_8_eventId=3972727
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/56296/EU_rahoitusinfo_17032021_ohjelma_Etelä-Savo.pdf/791c3a9a-84ad-a0de-0b4a-5b1a4dd03f8f?t=1613461921562
https://yle.fi/uutiset/3-11806794?origin=rss&fbclid=IwAR3CJRhDTEYruquCegZeuik7weaV2vkp93H5yuighFNpWijR6GYGfQveBjM
https://yle.fi/uutiset/3-11806794?origin=rss&fbclid=IwAR3CJRhDTEYruquCegZeuik7weaV2vkp93H5yuighFNpWijR6GYGfQveBjM
mailto:varpu.wiens@diak.fi
mailto:elina.pekonen@diak.fi

