
 
 

9.6.2021 

Sokran Itä- ja Pohjois-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.  

 

Tapasimme kevään 2021 aikana useaan kertaan etäyhteyksien kautta. Kaunis kiitos 

aktiivisesta osallistumisesta. Keräämme lyhyellä kyselyllä palautetta kevään hanke- ja 

osallisuuskahviloista. Kyselyn kautta voit laittaa meille myös terveisiä ja toiveita syksyn 

tuleviin kahviloihin ja tapaamisiin. Linkki palautekyselyyn 

Sokra tiedottaa 

Osallisuuskahvilat kokoontuvat syksyllä 2021 

• 27.8., 24.9., 12.11. ja 3.12. 

• Kahviloiden ohjelmat päivittyvät syksyllä. Aiempien osallisuuskahviloiden materiaalit 

ja tiedot tulevista tapaamisista löydät Innokylästä. 

 

Osallisuusviikko 4.–8.10.2021 – Osallisuustyön työkalut käyttöön! 

Osallisuusviikkoa vietetään seuraavan kerran lokakuussa! Katso ennakkotiedot 

THL:n tapahtumakalenterista. 

 

Päihteet, mielen hyvinvointi ja nuorten osallisuus – kohtaa ja kysy oikeita kysymyksiä, 

12.10.2021 klo 9.00–15.00 

Webinaari on suunnattu kaikille nuorten parissa toimiville ja nuorten hyvinvoinnista 

kiinnostuneille. Tarjolla on tietoa Itä-Suomen alueen nuorten ajankohtaisesta mielenterveys- 

ja päihdetilanteesta, välineitä nuorten mielenterveys- ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn 

sekä keinoja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Tilaisuudessa esitellään 

https://link.webropolsurveys.com/S/2619381B8BEB1D18
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/sokra-ita-ja-pohjois-suomen-aluekoordinaatiot
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7140493


 

 

 

 

hyväksi ja toimiviksi havaittuja toimintamalleja sekä ohjataan osallistujia omassa työssään 

hyödynnettävän lisätiedon ja toimijoiden pariin. 

Webinaarin järjestää Itä-Suomen aluehallintovirasto yhdessä Sokra -hankkeen osatoteuttaja 

Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuoltoyksikön HYTE-tiimin ja Ehyt ry:n kanssa. Tilaisuudessa ovat mukana 

Sokran asiantuntija ja tutkija Varpu Wiens sekä tutkija Joakim Zitting. Tilaisuus on 

maksuton. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (Avi.fi) 

Julkaisuja ja tallenteita  

• Anna Keto-Tokoi & Salla Valtari (2021) Onko sinun kuntasi avoin osallisuudelle? 

Kunnat ovat merkittävässä asemassa paikallisen osallisuustyön johtajina THL-Blogi 

5.5.2021. 

• Marko Nousiainen & Salla Valtari (2021) Kuntien kannattaa tukea 

kansalaisvaikuttamista THL-blogi 12.5.2021. 

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

• Minna Kukkonen & Marjatta Kekkonen (2021) 5 vinkkiä kuntapäättäjille: tällainen on 

asukkaita houkutteleva avoin kohtaamispaikka THL-blogi 27.5.2021 

• Joakim Zitting (2021) Luottamusta voi edistää parantamalla sosiaalista osallisuutta 

Dialogi-blogi 7.6.2021 

• Nousiainen Marko (2021) Osallisuutta edistetään vahvistamalla 

vaikutusmahdollisuuksia Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti 9.6.2021 

• Elina Pekonen, Varpu Wiens, Liisa Kytölä, Ritva Sauvola ja Joakim Zitting (2021) 

Hanketyötä poikkeusoloissa – monipuolista toimintaa ja kohtaamisia Dialogi-blogi 

9.6.2021 

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 ja hyvinvointia ja osallisuutta edistävistä 

tukipaketeista. 

https://avi.fi/tapahtuma/-/c/786346
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://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://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/osallisuutta-edistetaan-vahvistamalla-vaikutusmahdollisuuksia/
https://kansalaisyhteiskunta.fi/verkkolehti/osallisuutta-edistetaan-vahvistamalla-vaikutusmahdollisuuksia/
https://dialogi.diak.fi/2021/06/09/hanketyota-poikkeusoloissa-monipuolista-toimintaa-ja-kohtaamisia/
https://dialogi.diak.fi/2021/06/09/hanketyota-poikkeusoloissa-monipuolista-toimintaa-ja-kohtaamisia/
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.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Kehittaminen-ja-ohjelmistotyo/PP-hyvinvointiyhteistyo/Sivut/Hyvinvoinnin-teemaverkostot.aspx


 

 

 

 

Muiden tilaisuuksia 

Linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille. 

• 14.6. klo 12.00–15.00 NOVA2 -hankkeen päätöswebinaari (POPLi) 

• 15.6. klo 9.00–11.00 Jakautuvatko osallistumisen mahdollisuudet Suomessa 

tasaisesti? -verkkotapahtuma (Sitralab) 

• 15.6. klo 16.00–18.00 Järjestöjen rooli kuntoutuksessa sote-uudistuksen jälkeen 

(Soste) 

• 16.6. klo 9.00–15:00 Kuopion hyvinvointiseminaari: Hyvinvointia edistävät 

kohtaamiset (Kuopion kaupunki) 

• 16.6. klo 13.00–15:00 OECD – Suomen kansalaisyhteiskunnan tilan arviointi -

julkistamistilaisuus. (Avoin hallinto). Tilaisuus on englanninkielinen. 

• 16.6. klo 9.00-12.30 Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelma – ennakkoinfo sisällöistä (Pohjois-Pohjanmaan liitto) 

• 26.-27.1.2022 Aikuissosiaalityön päivät Oulussa. Teemana köyhyys ja korona. 

(Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) 

 

Muiden julkaisuja ja materiaaleja 

• Koulutuskokonaisuus: Parasta osaamista! -valmennuspaketit (Itä-Suomen 

hyvinvointivoimala) 

• Opas: Asiakasosallisuus on yhdessä tekemistä (Pohjois-Karjalan 

Sosiaaliturvayhdistys ry) 

• Seija Korhonen & Elina Huerta: Osallisuuden arviointi pienissä maaseutukunnissa 

(Kuntaliitto-blogi) 

• Karjalainen, Pekka; Kivipelto, Minna; Liukko, Eeva; Muurinen, Heidi: Osallisuutta ja 

toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö: opas ammattilaisille (THL 2021) 

https://www.popli.fi/hankkeet/nova2/
https://www.sitra.fi/tapahtumat/sitra-lab-jarjestaa-keskustelu-demokratian-kapeikoista-ja-osallisuudesta/
https://www.sitra.fi/tapahtumat/sitra-lab-jarjestaa-keskustelu-demokratian-kapeikoista-ja-osallisuudesta/
https://www.soste.fi/tapahtuma/jarjestojen-rooli-kuntoutuksessa-sote-uudistuksen-jalkeen/
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7483905/Hyvinvointiseminaari+2021+kutsu/baf48ba9-0c85-40e2-bcc3-c595c3f0132f
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7483905/Hyvinvointiseminaari+2021+kutsu/baf48ba9-0c85-40e2-bcc3-c595c3f0132f
https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/oecd-suomen-kansalaisyhteiskunnan-tilan-arviointi/
https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/oecd-suomen-kansalaisyhteiskunnan-tilan-arviointi/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/uutiset/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-eun-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelma-ennakkoinfo-sisalloista/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/uutiset/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-eun-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelma-ennakkoinfo-sisalloista/
https://ekollega.fi/tapahtumat/aikuisosiaalityon-paivat-2022
https://www.hyvinvointivoimala.fi/parasta-osaamista-valmennuspaketit/
https://www.pksotu.fi/2021/04/27/asiakasosallisuus-on-yhdessa-tekemista-tarmo-hankkeen-julkaisu-nyt-verkossa/?utm_source=17%2F21%3A+Hyvi%C3%A4+ja+huonoja+uutisia++%2F+Tule+talkoisiin+yksin%C3%A4isyytt%C3%A4+vastaan+%2F+Avoimet+ty%C3%B6paikat+%2F+Parempaa+terveytt%C3%A4+Euroopan+terveysunionialoitteilla&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2021/osallisuuden-arviointi-pienissa-maaseutukunnissa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0


 

 

 

 

Rahoitushakuja 

• Rahoitusinfo ja webinaari: ESR-sisällöt - Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

alue- ja rakennepolitiikan ohjelma. Materiaalit ja tallenne katsottavissa noin viikon 

verran Pohjois-Savo.fi-sivulta 

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

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

sivulta 

• Katso STM:n terveyden edistämisen määrärahan (18.6 saakka) hakuilmoitus Stm.fi-

sivulta 

 

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 

 

Vuosilomalla 1.-31.7.2021   13.7.-31.7.2021 

Ritva Sauvola   Elina Pekonen 

Aluekoordinaattori / Pohjois-Suomi  Aluekoordinaattori / Itä-Suomi 

ritva.sauvola@diak.fi   elina.pekonen@diak.fi 

p. 040 508 8933   p. 050 436 1179 

 

https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/esr-sisallot-uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelma
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://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
mailto:ritva.sauvola@diak.fi
mailto:elina.pekonen@diak.fi

