
 
 
 

 

3.5.2021 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 5/2021  
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 

• 21.5.2021 klo 9.30–11.00 Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja tukeminen. 

Ilmoittaudu mukaan täältä!  

o Toimintamallin alustus: tutkija Minna Kukkonen, Sokra -hanke 

o Naapuriäidit kohderyhmästä toimijaksi: toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm, 

Nicehearts ry 

o Liikuntakaveritoiminta: projektipäällikkö Tanja Löytynoja, NOVA2 -hanke, 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry  

Aikaisempien hankekahviloiden materiaalit löydät Innokylästä. 

 Osallisuuden edistämisen mallit ja palaset 

• Olemme Sokrassa kuvanneet jo lähes 70 osallisuutta lisäävää palasta yhdessä 

kehittämishankkeiden kanssa. Toimintamallit ja osallisuuden palaset auttavat 

tekemään osallisuutta lisääviä tuloksia näkyväksi. Käy katsomassa Osallisuuden 

edistämisen mallit ja Osallisuuden palaset Innokylästä. 

Kutsu Eurooppa-päivän etkoille 

7.5.2021 klo 9.00–12.00 

• Eurooppa-päivää juhlistetaan tänä vuonna teemalla ”hyvinvoinnin lähteellä”.  

• Asukasloikka Savonlinna -hanke ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen 

koordinaatiohanke – Sokra kutsuvat sinut lämpimästi mukaan kuulemaan ja 

keskustelemaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. 

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/vapaaehtoistoimintaa-jarjestamalla-ja-tukemalla-voidaan-lisata-osallisuutta
https://link.webropolsurveys.com/S/B8790BD3B1CB03A5
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-etela-keski-ja-lansi-suomen-aluekoordinaatiot
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sosiaalisen-osallisuuden-edistamisen-koordinaatiohanke-sokra/toimintamallit


  

 

 

 

• Tarkempi ohjelma Innokylässä. Ilmoittautuminen sähköpostitse: 

elina.pekonen(at)diak.fi 

Sokrassa uusi Keski- ja Länsi-Suomen aluekoordinaattori 

• Erikoissuunnittelija Erika Mäntylä aloittaa toukokuussa Sokrassa aluekoordinaattorina 

ja ottaa vähitellen Keski- ja Länsi-Suomen hankekenttää haltuun. Erika on toiminut 

aikaisemmin Sokrassa tutkijana. Tervetuloa!  

Julkaisuja  

• Koronan jälkeen asukkaita kannattaa houkutella avoimiin kohtaamispaikkoihin, sillä 

ne lisäävät osallisuutta (Thl.fi) 

• Kainulainen, Sakari; Zitting, Joakim & Wiens, Varpu (2021) Kuntien sisälle kätkeytyy 

suuria eroja huono-osaisuudessa (Yhteiskuntapolitiikka-lehti) 

• Nousiainen, Marko (2021) Pienet onnistumistarinat ja osallisuuden kokeminen 

Yhteisissä keittiöissä (Yhteiskuntapolitiikka-lehti) 

• Venesmäki, Ville & Wiens, Varpu (2021) Ihmiseltä ihmiselle – oirekeskeisyydestä 

kohti toipumista ja mielekästä arkea (Diak.fi) 

• Zitting, Joakim (2021) Asiakasosallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa edellyttää 

henkilöstön osaamista (Diak.fi) 

• Zitting, Joakim (2021) Sote-johtamisen muutokset korostavat työntekijöiden roolia 

(Diak.fi) 

• Työikäisten osallisuuden kokemuksesta infograafeja ja tutkimustuloksia Sokran 

sivuilta (Thl.fi). 

Tietoa muualta 

Tapahtumat 

• 18.5. klo 9–10.30 Kuntademokratiaverkoston tapaaminen: Avoin hallinto turvaa 

tulevaa ja vahvistaa osallisuutta. 

• 21.5. klo 9–16 MONET-seminaari 2021: Mitä kuuluu maahanmuuton ja kotoutumisen 

kentälle? (THL) 

• 26.5.2021 klo 13–15.30 Osallistuvan budjetoinnin tutkimusiltapäivä (Tampereen 

yliopisto ja Suomen Akatemia). 

• THL:n tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toukokuun tapahtumissa 

luvassa paljon osallisuusasiaa 

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot
https://thl.fi/fi/-/koronan-jalkeen-asukkaita-kannattaa-houkutella-avoimiin-kohtaamispaikkoihin-silla-ne-lisaavat-osallisuutta
https://thl.fi/fi/-/koronan-jalkeen-asukkaita-kannattaa-houkutella-avoimiin-kohtaamispaikkoihin-silla-ne-lisaavat-osallisuutta
https://blogi.yplehti.fi/kuntien-sisalle-katkeytyy-suuria-eroja-huono-osaisuudessa/
https://blogi.yplehti.fi/kuntien-sisalle-katkeytyy-suuria-eroja-huono-osaisuudessa/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510492
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510492
https://dialogi.diak.fi/2021/04/19/ihmiselta-ihmiselle-oirekeskeisyydesta-kohti-toipumista-ja-mielekasta-arkea/
https://dialogi.diak.fi/2021/04/19/ihmiselta-ihmiselle-oirekeskeisyydesta-kohti-toipumista-ja-mielekasta-arkea/
https://dialogi.diak.fi/2021/03/29/asiakasosallisuus-sosiaali-ja-terveyspalveluissa-edellyttaa-henkiloston-osaamista/
https://dialogi.diak.fi/2021/03/29/asiakasosallisuus-sosiaali-ja-terveyspalveluissa-edellyttaa-henkiloston-osaamista/
https://dialogi.diak.fi/2021/04/19/sote-johtamisen-muutokset-korostavat-tyontekijoiden-roolia/
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/tutkimus/osallisuusindikaattori-mittaa-osallisuuden-kokemusta/infograafit
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/tutkimus/osallisuusindikaattori-mittaa-osallisuuden-kokemusta/infograafit
https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/kuntademokratiaverkoston-tapaaminen/
https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/kuntademokratiaverkoston-tapaaminen/
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7395498
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7395498
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdUsKxVx08bq8hIXtdW4kkTC08y58QqnFqIq6cYGtpp5jIQ/viewform
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/-/haku/0/0/1/5/2021/_/31/5/2021/month/1#events


  

 

 

 

Julkaisuja ja materiaalia 

• Artikkeli: Osallistuva budjetointi tuo virkamiesten korviin toiveita, joista he eivät 

muuten kuulisi (Helsingin yliopisto) 

Rahoitushaut 

• Uuden EU-rahoituksen ohjelmakauden (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027) 

valmistelu pitkällä. 

• Vuonna 2022 myönnettävien uusien STEA-avustusten hakuaika käynnissä 31.5. 

saakka. 

• Verkostopäivä Etelä-Suomen ESR-hankkeille 1.6. klo. 9-11:30 (Rakennerahastot.fi). 

• Tietoa Keski- ja Länsi-Suomen rahoitushauista (Rakennerahastot.fi). 

• Tietoa Etelä-Suomen rahoitushauista (Rakennerahastot.fi). 

 

Mukavaa kesän odotusta! 

 

Misha Henriksson 

Aluekoordinaattori  

misha.henriksson@thl.fi 

p. +358 29 524 6644 

 

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/osallistuva-budjetointi-tuo-virkamiesten-korviin-toiveita-joista-he-eivat-muuten-kuulisi
https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/osallistuva-budjetointi-tuo-virkamiesten-korviin-toiveita-joista-he-eivat-muuten-kuulisi
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/eu-rahoitus-jatkuu-uudella-kaudella/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/eu-rahoitus-jatkuu-uudella-kaudella/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
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
https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-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%2Fetela-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=4242657
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat
mailto:misha.henriksson@thl.fi
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