
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

1.9.2021 

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen 

infokirje 9/2021  
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 

Tilaisuudet 

• Syksyn Osallisuuskahvilat: 

➢ 24.9.2021 Kuntayhteistyö – Ilmoittaudu mukaan! 

➢ 12.11.2021 Luontolähtöiset menetelmät 

Osallisuuskahviloiden teemat tarkentuvat Innokylään. Kahviloissa esitellään Sokran 

osallisuuden edistämisen malleja.   

• Osallisuusviikko 4.–7.10.2021!  

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

12.10.2021 klo 9.00–15.00. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (Avi.fi) 

Lisätietoa Sokran tapahtumista. 

Julkaisuja  

• Vanhempien väkivallan kohteeksi joutuneilla lapsilla ja nuorilla selvästi matalampi 

osallisuuden kokemus (Virrankari, Leeman & Kivimäki).  

• Päihdepalvelujen tarjonnassa suuria eroja kuntien välillä (Pekonen & Zitting). Kuntoutus-

lehti. 

• Aluehallintovirasto osallisuuden mahdollistajana (Tuulos & Wiens). AVI-blogi. 

• Miten huono-osaisuutta määritellään tutkimuksissa? (Zitting). Dialogi-artikkeli. 

https://link.webropolsurveys.com/S/79A6A1BBC4251A0E
https://twitter.com/sokrahanke?s=20
https://www.facebook.com/sokrakoordinaatio/
https://link.webropolsurveys.com/S/F4FE3D538499AE0C
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/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7140493
https://avi.fi/tapahtuma/-/c/786346
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/tapahtumat
https://thl.fi/fi/-/vanhempien-vakivallan-kohteeksi-joutuneilla-lapsilla-ja-nuorilla-selvasti-matalampi-osallisuuden-kokemus
https://thl.fi/fi/-/vanhempien-vakivallan-kohteeksi-joutuneilla-lapsilla-ja-nuorilla-selvasti-matalampi-osallisuuden-kokemus
https://doi.org/10.37451/kuntoutus.109480
https://avi.fi/blogi/-/blogs/aluehallintovirasto-osallisuuden-mahdollistajana
https://dialogi.diak.fi/2021/08/17/miten-huono-osaisuutta-maaritellaan-tutkimuksissa/


   

 

 

 

• Luottamusta voi edistää parantamalla sosiaalista osallisuutta (Zitting). Dialogi-blogi 

7.6.2021 

• Hanketyötä poikkeusoloissa – monipuolista toimintaa ja kohtaamisia (Pekonen, Wiens, 

Kytölä, Sauvola & Zitting). Dialogi-blogi. 

• Päihdepalvelujen tarjonnassa suuria eroja kuntien välillä (Pekonen & Zitting). Kuntoutus. 

Uusia Sokran osallisuuden palasia 

• Työpajaliikunnalla osallisuutta ja työkykyä 

• Liikuntakaveri – vapaaehtoinen tukena liikunnan harrastamisessa 

• Matalan kynnyksen talousneuvonta 

• Kokemusasiantuntija sairaanhoidon potilastyössä 

• Kokemusasiantuntija tuo työttömien äänen kuuluviin 

• Osallisuutta päätöksiin – kokemusasiantuntija ohjausryhmässä 

• Kulttuurihyvinvointisuunnitelma edistää hyvinvointia ja osallisuutta 

• Liikuntaneuvonta − monialaista tukea hyvinvointiin 

• Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto 

Kaikki Sokran osallisuuden palaset Innokylässä.  

Tietoa muualta 

Tapahtumat 

• 30.8.–3.9. Valtakunnallinen digitukiviikko. (THL ja Sininauhaliitto) 

• 14.9. klo 9–11. Osallistuva budjetointi ja pelillisyys -verkkotapahtuma. (LAB-AMK) 

• 15.9. klo 9–12. Laadukasta aikuistumisen tukea lain ohjaamana. (YEE-hanke, ESR TL5) 

• 21.9.2021 klo 12.30–15.30. Mielen hyvinvointi – mitä se on, miten sitä edistetään, miten 

sitä mitataan? (THL) 

• 29.9. klo 9-12:30. Osallisena-hankkeen aloitusseminaari. Tilaisuudessa kuullaan tuoreita 

näkökulmia maahanmuuttajien osallisuuteen ja sen tukemiseen. Ilmoittautuminen.  

Julkaisuja ja materiaalia 

• Sosiaalityön asiakkaiden kokemustietoa on saatavilla aiempaa enemmän – tietoa ei 

kuitenkaan hyödynnetä tarpeeksi palveluiden kehittämisessä. (THL-Työpaperi)  

https://dialogi.diak.fi/2021/06/07/luottamusta-voi-edistaa-parantamalla-sosiaalista-osallisuutta/
https://dialogi.diak.fi/2021/06/09/hanketyota-poikkeusoloissa-monipuolista-toimintaa-ja-kohtaamisia/
https://journal.fi/kuntoutus/article/view/109480
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tyopajaliikunnalla-osallisuutta-ja-tyokykya
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/liikuntakaveri-vapaaehtoinen-tukena-liikunnan-harrastamisessa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/matalan-kynnyksen-talousneuvonta
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kokemusasiantuntija-sairaanhoidon-potilastyossa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kokemusasiantuntija-tuo-tyottomien-aanen-kuuluviin
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/osallisuutta-paatoksiin-kokemusasiantuntija-ohjausryhmassa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kulttuurihyvinvointisuunnitelma-edistaa-hyvinvointia-ja-osallisuutta
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/liikuntaneuvonta-monialaista-tukea-hyvinvointiin
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/taide-kulttuuri-tai-luontolahtoinen-osallisuusverkosto
https://innokyla.fi/fi/user/20
https://thl.fi/fi/-/kaikilla-on-oikeus-olla-osallinen-digitalisoituvassa-maailmassa-thl-julkaisi-tietopaketin-digiosallisuuden-edistajille
https://www.lyyti.fi/reg/Osallistuva_budjetointi_ja_pelillisyys_aamuteema_2503
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7579354
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7071290
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7071290
https://facebook.com/events/456286872108194
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5b650cff-7647-4d6a-b2dd-26f32d582441?displayId=Fin2313453
https://thl.fi/fi/-/sosiaalityon-asiakkaiden-kokemustietoa-on-saatavilla-aiempaa-enemman-tietoa-ei-kuitenkaan-hyodynneta-tarpeeksi-palvelui-den-kehittamisessa
https://thl.fi/fi/-/sosiaalityon-asiakkaiden-kokemustietoa-on-saatavilla-aiempaa-enemman-tietoa-ei-kuitenkaan-hyodynneta-tarpeeksi-palvelui-den-kehittamisessa


   

 

 

 

• Työryhmä esittää toimeentulotukilain ja tuen toimeenpanon kehittämistä. (STM-tiedote) 

• Väitös: Tutkimus tuotti keinoja vanhempien osallisuuden vahvistamiseksi 

perhepalveluissa. (Itä-Suomen yliopisto) 

Rahoitushaut 

• ESR-haku avoinna Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä 16.8.-24.9.2021. 

• ESR + REACT-EU ESR haku aukeaa 1.8.2021, haku avoinna 30.9.2021 asti. 

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

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

 

Hyvää syyskauden alkua!  

 

Misha Henriksson    Erika Mäntylä   

Aluekoordinaattori Aluekoordinaattori 

misha.henriksson@thl.fi   erika.mantyla@thl.fi 

p. +358 29 524 6644   p. +358 29 524 8322 

 

 

https://stm.fi/-/tyoryhma-esittaa-toimeentulotukilain-ja-tuen-toimeenpanon-kehittamista-
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-tuotti-keinoja-vanhempien-osallisuuden-vahvistamiseksi-perhepalveluissa?fbclid=IwAR1lZeXIJ5NpiSzRwL0GuGfna_xsxBqY78zDLfx92aK_sNyhEVIehFUBCnQ
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tutkimus-tuotti-keinoja-vanhempien-osallisuuden-vahvistamiseksi-perhepalveluissa?fbclid=IwAR1lZeXIJ5NpiSzRwL0GuGfna_xsxBqY78zDLfx92aK_sNyhEVIehFUBCnQ
https://rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/lJ1IJrQfycja/content/esr-haku-avoinna-kymenlaaksossa-ja-kanta-hameessa-16-8-24-9-2021/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/KPj944LdO2KA/content/esr-react-eu-esr-haku-aukeaa-1-8-2021-haku-avoinna-30-9-2021-asti/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat
mailto:misha.henriksson@thl.fi

