
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

1.4.2021 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 4/2021  
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. Seuraa Sokraa somessa: Twitter ja Facebook.  

Sokra tiedottaa 

Osallisuuskahvilat kevät 2021 

• 16.4.2021 klo 9:30-11:00 Avoimet tilat - Ilmoittaudu mukaan tästä! 

o Alustus (15-20 min) Tiina Heikka Lapinjärven kunnanjohtaja Koko kylän 

työhuone (perinnetalkoot Hyvinvoinnin tilat osahanke) 

o Puheenvuorot (5-10 min) 

 Korttelikeittiö ja kaikille avoin työhuone; Tuomas Rouvila, Tatsi  

 Kohtaamispaikka; Marjatta Kekkonen, THL   

 Aistien tila sosiaalityön ympäristönä; Minttu Räty, Laurea AMK 

• 21.5.2021 klo 9:30-11:00 Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja tukeminen 

Syksyn hankekahviloiden materiaalit löydät Innokylästä.  

Hankkeiden kokemuksia kentältä: Mitä on opittu osallisuustyöstä?  

9.4.2021 klo 9.00–12.00 

• Hankekahvilassa saamme tilaisuuden yhteiseen vuorovaikutukseen ja pohdintaan 

siitä, mitä kehittämistyön aikana on opittu ja ymmärretty. Jaamme myös ideoita, 

kuinka hyvät käytännöt saadaan juurtumaan osaksi pysyviä paikallisia rakenteita ja 

toimintoja. Tarkempi ohjelma Innokylässä. 

• Ilmoittaudu mukaan kahvilaan tästä! 

https://link.webropolsurveys.com/S/79A6A1BBC4251A0E
https://twitter.com/sokrahanke?s=20
https://www.facebook.com/sokrakoordinaatio/
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://link.webropolsurveys.com/S/219F0065D8289EF1
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://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-etela-keski-ja-lansi-suomen-aluekoordinaatiot
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c4013e4f-4f79-4ee8-a538-3a78253babff?displayId=Fin2223710


   

 

 

 

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. 

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) 

Julkaisuja  

• Korona-aika vaikuttanut osallisuushankkeiden työhön merkittävästi (thl.fi) 

• Pirullisiin ongelmiin vastaamista monitoimijaisella yhteistyöllä - Sokra-hanke 

sosiaalista osallisuutta edistämässä (theseus.fi) 

• Osallisuus kuuluu kaikille -webinaarin 8.2.2021 tallenne (youtube.com) 

• Sokra ollut mukana luomassa Osallisuuden tukipakettia Pohjois-Pohjanmaan kuntien 

osallisuustyön tukemiseen. 

 

Tietoa muualta 

Tapahtumat 

• 29.4.2021 klo 9-14:30 Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeen 

aloituswebinaari. Lisätietoa hankkeesta täältä.  

https://www.diak.fi/kalenteri/webinaari-huono-osaisuus-suomessa-karttasivuston-kaytto/
https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/_w_6c0d6cd2/
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/osallisuushankkeiden-toiminta-korona-ajan-poikkeusoloissa
https://www.theseus.fi/handle/10024/493179
https://www.theseus.fi/handle/10024/493179
https://youtu.be/LfrDjd4YiW4
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Teemojen-tukipaketit.aspx
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Teemojen-tukipaketit.aspx
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7228304
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7228304
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/yhdessa-aikuisuuteen-elamassa-eteenpain-yee-


   

 

 

 

Julkaisuja ja materiaalia 

• Neljä uutta valtakunnallista ESR-TL5 hanketta käynnistynyt pyrkien ehkäisemään ja 

lieventämään koronaviruskriisin vaikutuksia. (stm.fi)  

• Palvelupolut kuntoon (PAKU) -hankkeen loppujulkaisu. Ihmisiä kohtaamassa: 

Asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa (theseus.fi). 

• Parasta Etelä-Savoon -hankkeen loppujulkaisu. Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia 

taiteesta, kulttuurista ja luonnosta (theseus.fi). 

• VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeen 

julkaisu. Valon pilkahduksia. Pieni kirja taidekokeiluista lapsiperheiden kanssa 

(xamk.fi). Valohankkeen materiaalit ja lopputuotoksen saatavilla täältä ja täältä.  

• Sitra Labiin valittu 10 tiimiä ratkomaan demokratian ja yhteiskunnallisen 

osallistumisen haasteita.  

• Osallistuvaa budjetointia suunnitteleville kuntatoimijoille on nyt julkaistu 

kehittämistyötä helpottava verkkotyökalu. (tuni.fi) 

 

Rahoitushaut 

• Etelä-Suomen ESR-haku auki 22.2–9.4.2021. 

• Vuonna 2022 myönnettävien uusien STEA-avustusten hakuaika alkaa 12.4.2021. 

• Suomi ottaa käyttöön uuden EU-rahaston. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just 

Transition Fund, JTF) vastaa sosioekonomisiin haittavaikutuksiin, jota 

vähähiilisyyteen siirtyminen aiheuttaa.  

 

 

Hyvää maaliskuuta! 

Misha Henriksson 

Aluekoordinaattori  

misha.henriksson@thl.fi 

p. +358 29 524 6644 

 

https://stm.fi/-/eu-rahoitusta-koronakriisista-toipumiseen?fbclid=IwAR38ZDsKtq8xrPMCBXOsLdNV5zuuNu3pvjPKAO68EH_vtQ_XNeIFAZoW2Xw
https://stm.fi/-/eu-rahoitusta-koronakriisista-toipumiseen?fbclid=IwAR38ZDsKtq8xrPMCBXOsLdNV5zuuNu3pvjPKAO68EH_vtQ_XNeIFAZoW2Xw
https://www.theseus.fi/handle/10024/356032
https://www.theseus.fi/handle/10024/356032
https://www.theseus.fi/handle/10024/475407
https://www.theseus.fi/handle/10024/475407
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/12/valon_pilkahduksia_pieni_kirja_taidekokeiluista_lapsiperheiden_kanssa_makela_ikkonen_2020.pdf
https://www.xamk.fi/valo
http://www.socom.fi/valo/tuotokset-ja-materiaalit/
https://www.sitra.fi/uutiset/sitra-labin-osallistujat-on-valittu-10-tiimia-etsii-ratkaisuja-demokratian-ja-yhteiskunnallisen-osallistumisen-haasteisiin/?fbclid=IwAR2CCHZPtAtf2Rq5JckJKu1YJrwfm3kJp4zMYhHTVL0MzGKH21kWWfyDtQw
https://www.sitra.fi/uutiset/sitra-labin-osallistujat-on-valittu-10-tiimia-etsii-ratkaisuja-demokratian-ja-yhteiskunnallisen-osallistumisen-haasteisiin/?fbclid=IwAR2CCHZPtAtf2Rq5JckJKu1YJrwfm3kJp4zMYhHTVL0MzGKH21kWWfyDtQw
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/sahkoiset-ratkaisut-osallistuvan-budjetoinnin-tueksi
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/sahkoiset-ratkaisut-osallistuvan-budjetoinnin-tueksi
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/etela-suomen-esr-haku-auki-22-2-9-4-2021-osana-unionin-covid-19-pandemian-johdosta-toteuttamia-toimia/maximized
https://www.stea.fi/avustusten-haku/mihin-avustusta-voi-hakea/uusien-avustusten-hakuilmoitus-2022?utm_source=12%2F21%3A+SOSTEn+ehdokkaat+avustusasiain+neuvottelukuntaan%3B+Yhdistyslaki+uudistuu&utm_medium=email&utm_campaign=#3205cd8e
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/KPj944LdO2KA/content/suomi-ottaa-kayttoon-uuden-eu-rahaston/maximized
mailto:misha.henriksson@thl.fi
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