
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

11.6.2021 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 6/2021  
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 

Merkkaa kalenteriisi Syksyn 2021 Osallisuuskahvilat! 

• 27.8.2021, 24.9.2021 ja 12.11.2021 klo 9:30-11. 

• Älä myöskään unohda Osallisuusviikko 4.–8.10.2021!  

Osallisuuskahviloiden teemat tarkentuvat Innokylään. Kahviloissa esitellään Sokran 

osallisuuden edistämisen malleja.   

Vastaa palautekyselyyn Sokran kevään kahviloista ja auta meitä kehittämään 

toimintaamme! 

Palautekyselyyn pääset tästä linkistä 

Julkaisuja  

• Onko sinun kuntasi avoin osallisuudelle? Kunnat ovat merkittävässä asemassa 

paikallisen osallisuustyön johtajina. THL-Blogi 5.5.2021. 

• Kuntien kannattaa tukea kansalaisvaikuttamista. THL-blogi 12.5.2021. 

• Sokran tutkimusviesti 2/2021 Teema: Kulttuuri, osallisuus ja hyvinvointi. 17.5.2021. 

• 5 vinkkiä kuntapäättäjille: tällainen on asukkaita houkutteleva avoin kohtaamispaikka. 

THL-blogi 27.5.2021 

• Luottamusta voi edistää parantamalla sosiaalista osallisuutta. Dialogi-blogi 7.6.202. 

• Osallisuutta edistetään vahvistamalla vaikutusmahdollisuuksia. Kansalaisyhteiskunnan 

verkkolehti 9.6.2021 

https://link.webropolsurveys.com/S/79A6A1BBC4251A0E
https://twitter.com/sokrahanke?s=20
https://www.facebook.com/sokrakoordinaatio/
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7140493
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://link.webropolsurveys.com/S/2619381B8BEB1D18
https://blogi.thl.fi/onko-sinun-kuntasi-avoin-osallisuudelle-kunnat-ovat-merkittavassa-asemassa-paikallisen-osallisuustyon-johtajina/
https://blogi.thl.fi/onko-sinun-kuntasi-avoin-osallisuudelle-kunnat-ovat-merkittavassa-asemassa-paikallisen-osallisuustyon-johtajina/
https://blogi.thl.fi/kuntien-kannattaa-tukea-kansalaisvaikuttamista/
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/sokran-tutkimusviesti
https://blogi.thl.fi/5-vinkkia-kuntapaattajille-tallainen-on-asukkaita-houkutteleva-avoin-kohtaamispaikka/
https://dialogi.diak.fi/2021/06/07/luottamusta-voi-edistaa-parantamalla-sosiaalista-osallisuutta/
https://kansalaisyhteiskunta.fi/verkkolehti/


   

 

 

 

• Hanketyötä poikkeusoloissa – monipuolista toimintaa ja kohtaamisia. Dialogi-blogi 

9.6.2021 

• Tutkimus: Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä? Yhteiskuntapolitiikka-lehti. 

Tietoa muualta 

Tapahtumat 

• 24.8.2021 klo 9-12. Työhönvalmennuksen teemapäivä: Työhönvalmentajan rooli työ- ja 

toimintakyvyn arvioinnissa. (Vates yhdessä Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli -

hankkeen kanssa).  

Julkaisuja ja materiaalia 

• Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityön: opas ammattilaisille (THL 

2021).  

• Opinnäytetyö: Työvalmennusprosessin yhteiskehittäminen ja tuetun keikkatyön 

käyttöönotto: Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä.  

• Opinnäytetyö: Syrjästä osallisuuteen: Merijärven ja Himangan NEET-nuoret.  

• Pääkirjoitus: Mikä on työttömyyden paradigma työllisyyden kuntakokeiluissa? 

(Työttömien Keskusjärjestö). 

Rahoitushaut 

• Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.8.2021 saakka. 

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

valmistelu pitkällä. 

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

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

 

Seuraava Sokran Infokirje julkaistaan syyskuussa!  

Hyvää kesää!  

Misha Henriksson  

Aluekoordinaattori  

misha.henriksson@thl.fi 

p. +358 29 524 6644 

https://dialogi.diak.fi/2021/06/09/hanketyota-poikkeusoloissa-monipuolista-toimintaa-ja-kohtaamisia/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060936114
https://www.vates.fi/tapahtumalista/tyohonvalmennuksen-teemapaiva-3.html
https://www.vates.fi/tapahtumalista/tyohonvalmennuksen-teemapaiva-3.html
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105209890
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105209890
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105179039
https://lehti.tyottomat.fi/paakirjoitus-mika-on-tyottomyyden-paradigma-tyollisyyden-kuntakokeiluissa/
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/uutiset
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
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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