
 
 

1.4.2021 

Sokran Itä- ja Pohjois-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. 

Sokra tiedottaa 

Osallisuuskahvilat keväällä 2021 

• 16.4.2021 klo 9.30–11.00 Avoimet tilat 

Ilmoittaudu mukaan kahvilaan 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 

Aiempien osallisuuskahviloiden 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://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/Participation/Public/7eb20db0-b704-420f-8eef-403b18b917b1?displayId=Fin2240063
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
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) - Sivusto on osa Tutkitun 

tiedon teemavuotta 2021 

Osallisuuden tukipaketti Pohjois-Pohjanmaan kuntien osallisuustyön tukemiseen 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyön puitteissa on koottu osallisuuden tukipaketti, joka 

tukee alueen kuntien osallisuustyötä. 

  

Tutustu osallisuuden tukipakettiin ja videoon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuilla.  

Lisätietoa hyvinvoinnin teemaverkostoista. 

 
Julkaisuja ja tallenteita  

• Pirullisiin ongelmiin vastaamista monitoimijaisella yhteistyöllä - Sokra-hanke 

sosiaalista osallisuutta edistämässä (theseus.fi) 

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

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

 

https://www.diak.fi/kalenteri/webinaari-huono-osaisuus-suomessa-karttasivuston-kaytto/
https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/_w_6c0d6cd2/
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/Hyvinvoinnin-teemaverkostot.aspx
https://www.theseus.fi/handle/10024/493179
https://www.theseus.fi/handle/10024/493179
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/osallisuushankkeiden-toiminta-korona-ajan-poikkeusoloissa
https://youtu.be/LfrDjd4YiW4


 

 

 

 

Muiden tilaisuuksia (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille) 

• 7.4. klo 8.30–9.00 Osallisuusindikaattorit avuksi seurannan tukena (POSOTE20-

hanke) 

• 23.4. klo 10.00–11.00 Hyte-freffit (Kuntaliitto) 

• 27.4. klo 8.30–10.00 Kokemustiedon hyödyntäminen työllistymispalvelussa -

webinaari (Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry) 

• 29.4. klo 12.30–15.30 Innostava ja luova vammaisala -webinaari (Vammaisalan 

vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke) 

• 29.4. klo 9.00–14.30  Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeen 

aloituswebinaari. Lisätietoa hankkeesta täältä. 

• 11.5. klo 9.00–15.30 TerveSos-tapahtuma (THL) 

• 19.- 20.5. Päihdepäivät verkossa (EPT-verkosto ja EHYT ry) 

 

Muiden julkaisuja ja materiaaleja 

• Helsinki symbosiumin julkaisussa Kaupungit murroksessa. Kaupunkitutkijoiden 

puheenvuoroja tulevaisuuden kaupungeille Faehnlen, Isolan ja Tuomiston artikkeli 

Kolme suuntaa kaupunkien osallisuustyölle 2020-luvun jälleenrakennuksessa 

(Helsinki Symposium) 

• Nuorten liikuntaneuvonnan ja monialaisen yhteistyön kehittäminen (theseus.fi) 

• Diak Hub – yhteiskehittämällä ratkaisuja moniulotteisiin haasteisiin (theseus.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) 

 

https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/osallisuutta-kehittamistyohon-keskiviikkoisin-miksi-osallisuutta-kannattaa-edistaa.html?fbclid=IwAR14DSC-L-pfgGUb2QslZXJ-LDLOlBQU7HK9CevKh2e7khtaWtNMZhRA-xU
https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit
https://www.jelli.fi/assets/files/sites/6/2021/03/Tarmo_webinaarimainos_kevat2021.pdf
https://www.jelli.fi/assets/files/sites/6/2021/03/Tarmo_webinaarimainos_kevat2021.pdf
https://www.vetoavammaisalalle.fi/2021/03/22/innostava-ja-luova-vammaisala-webinaari/
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-
https://www.tervesos.fi/
https://www.ept-verkosto.fi/paihdepaivat/
https://www.hel.fi/static/kanslia/helsinkisymposium/kaupunkisymposium-2021.pdf
https://www.theseus.fi/handle/10024/453032
https://www.theseus.fi/handle/10024/493319
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


 

 

 

 

Rahoitushakuja 

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

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

sivulta 

• Katso STEA:n uusien avustusten hakuilmoitus Stea.fi-sivulta 

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

Transition Fund, JTF) vastaa sosioekonomisiin haittavaikutuksiin, jota 

vähähiilisyyteen siirtyminen aiheuttaa.  

 

Muuta tiedotettavaa 

Pohjois-Suomen aluekoordinaatiotehtäviä hoitaa Elina Pekonen kevään 2021 ajan. Ole 

Elinaan yhteydessä niin idän kuin pohjoisen asioissa! 

 

 

 

 

Aurinkoisia kevätpäiviä! 

 

Varpu Wiens    Elina Pekonen 

Asiantuntija, projektipäällikkö, TtT  Aluekoordinaattori / 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.stea.fi/avustusten-haku/mihin-avustusta-voi-hakea/uusien-avustusten-hakuilmoitus-2022
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/KPj944LdO2KA/content/suomi-ottaa-kayttoon-uuden-eu-rahaston/maximized
mailto:varpu.wiens@diak.fi
mailto:elina.pekonen@diak.fi

