Sokran Itä- ja Pohjois-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.

Henkilöstövaihdoksia
Sokran idän ja pohjoisen alueen koordinaattori Ritva Sauvola siirtyy projektipäälliköksi 15.9.
alkaen alkavaan TL5-osallisuushankkeeseen, jota toteuttavat yhdessä Diakonia
ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kuuden
pohjoispohjalaisen kunnan kanssa: Haapavesi, Nivala, Raahe, Reisjärvi, Sievi ja Utajärvi.
Yhteystiedot pysyvät samana ja yhteistyö osallisuuden edistämisessä jatkuu.
Sokran tutkija Joakim Zitting siirtyy myös 15.9. uusiin tehtäviin Korona yhteiskunnan
marginaaleissa (KoMa) -hankkeen tutkija-kehittäjäksi. Tehtävänä on selvittää KoMahankkeessa Diakin hallinnoimassa osahankkeessa, miten korona-aika on vaikuttanut ruokaavun asiakkaiden elämään. Myös Joakimin yhteystiedot pysyvät samana ja yhteistyö huonoosaisuuden vähentämisessä jatkuu.
Uutta henkilöstöä etsitään juuri nyt, joten pyydämme teitä hetkisen olemaan yhteydessä
Pohjois-Suomen projektipäällikkö Varpu Wiensiin ajankohtaisissa asioissa.
Tervetuloa osallistumaan tuleviin tilaisuuksiimme ja kehittämään toimintaa yhdessä!

Sokran tilaisuuksia
Osallisuuskahvilat syksyllä 2021
•

24.9.2021 klo 10.00–11.00: Teemana kuntayhteistyö. Ilmoittautumislinkki

•

Lisää tulevat ajankohdat jo kalenteriisi: 12.11. teemana osallistava luonto ja 3.12.

•

Kahviloiden ohjelmat päivittyvät yksi kerrallaan. Tiedot tulevista tapaamisista löydät
Innokylästä.

Osallisuusviikko 4.–8.10.2021 – Osallisuustyön työkalut käyttöön!
Osallisuusviikolla pääset tutustumaan tarkemmin osallisuustyön työkaluihin. Tilaisuudet ovat
maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Voit osallistua joko yksittäisiin tilaisuuksiin tai
koko viikon ohjelmaan.
•

Ma 4.10. klo 9.00–10.30 Osallisuustyön johtaminen kunnissa

•

Ti 5.10. klo 9.00–10.30 Osallisuuden kokemuksen mittaaminen ja arviointi

•

Ke 6.10. klo 9.00–10.30 Hyvät osallisuuden edistämisen mallit käyttöön

•

To 7.10. klo 9.00–10.30 Osallisuuden 24 apukysymystä
Osallisuusviikon ohjelma THL:n tapahtumakalenterissa
Osallisuusviikko Facebookissa
Linkki ilmoittautumiseen (Webropol)

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 mielenterveysja päihdetilanteesta, välineitä nuorten mielenterveys- ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn
sekä keinoja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Tilaisuudessa esitellään
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 Diakin tutkija-kehittäjä Joakim Zitting.
Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (Avi.fi)

Julkaisuja ja kilpailuja
•

Marika Rasinmäki ja Anna-Maria Isola (2021). Sairauden ja työttömyyden yhdistelmä
aiheuttaa helposti sosiaaliturvan sudenkuopan. THL-Blogi 3.9.2021

•

Joakim Zitting (2021). Luottamus heikommassa asemassa olevien keskuudessa.
Dialogi-artikkeli 2.9.2021

•

Huono-osaisuus Suomessa -palvelu yhdistää tilastotietoa yleistajuisiksi huonoosaisuuden mittareiksi ja mahdollistaa maakuntien, seutukuntien ja kuntien vertailun.
Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto on yksi Tilastokeskuksen Datamenestyjät kilpailun finalisti. Kilpailun tarkoituksena on edistää avoimien tietoaineistojen
hyödyntämistä, ja karttasivuston pääsy kovatasoisen kilpailun finaaliin asti tuntuu jo
melkoiselta voitolta. Voittajat julkaistaan 29.9. Tilastoareena 2021 -tapahtuman
yhteydessä. Oletko tutustunut jo palveluun?

•

Vanhempien väkivallan kohteeksi joutuneilla lapsilla ja nuorilla selvästi matalampi
osallisuuden kokemus (Virrankari, Leemann & Kivimäki).

Uudet osallisuuden toimintamallit Innokylässä
•

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

Muiden tilaisuuksia
Linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille.
•

15.-16.9.2021 Kuntamarkkinat (Kuntaliitto) Tutustu ohjelmaan.

•

21.9., 13.10., 10.11, ja 8.12.2021 Nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen monet
mahdollisuudet -koulutus (Yhdistämö-hanke)

•

21.9.2021 Mielen hyvinvointi – mitä se on, miten sitä edistetään, miten sitä mitataan?
(THL)

•

28.9.2021 Hyvinvoinnin monet kasvot -verkkoseminaari (Useita järjestäjiä, mm. Lapin
yliopisto ja Poske)

•

29.9.2021 Osallisena-hankkeen aloitusseminaari. Ohjelmaviserrys. Tilaisuudessa
kuullaan tuoreita näkökulmia maahanmuuttajien osallisuuteen ja sen tukemiseen.

•

11.10.2021 Kohti mielen hyvinvointia – menetelmiä nuorten mielenterveyden
edistämiseen kunnissa. (THL)
14.10.2021 Sosiaalityön ajankohtaisfoorumi (Lapin yliopisto)
26.10., 2.11. ja 9.11.2021 Arvokas-ohjelman päätösseminaarisarja. Teemoina
yksinäisyys, köyhyys ja ulossulkeminen.
11.11.2021 Mahdollisuuksien polku -webinaari (Paikka auki -ohjelma)
18.11.2021 Luova ja luonnollinen ihminen (Luonnollisesti- ja Taida! -hankkeiden
päätöstilaisuus, Kuusamo)

•
•
•
•
•

26.-27.1.2022 Aikuissosiaalityön päivät. Teemana köyhyys ja korona. (PohjoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus)

Muiden julkaisuja ja materiaaleja
•

VOITTO-hanke muotoili VOITTO-kortit. www.voittokortit.fi -osoitteesta löytyvät
käyttöösi yhteistyön välineet ja painettuja korttipakkoja voi tilata maksutta nettisivun
kautta. Kortit löytyvät myös sähköisessä muodossa nettisivulta.

•

•
•

NOVA2-hankkeen loppujulkaisu. Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä
kokemusliikunnalla. Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:n sivuilla materiaalit ja työkalut,
kuten Liikkumisen kortit, Etäliikuntakirja ja Lajien soveltamisen kortit.
Maailmalta Mappi-hankkeeseen -toimintakäsikirja (Oulun diakonissalaitoksen säätiö)
Mukana-hanke on päättynyt. Tallenne päätöstilaisuudesta. (Limingan kunta)

•

Sosiaalityön asiakkaiden kokemustietoa on saatavilla aiempaa enemmän – tietoa ei
kuitenkaan hyödynnetä tarpeeksi palveluiden kehittämisessä. (THL-Työpaperi)

•

Työryhmä esittää toimeentulotukilain ja tuen toimeenpanon kehittämistä. (STMtiedote)

•

Osallistuva ja vaikuttava kansalainen - Kansalaislähtöisen sosiaalihuollon
kehittäminen Kainuun maakunnassa (Kainuun sote 2021)

Rahoitushakuja
•

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

•

Katso Pohjois-Suomen maakuntien avoinna olevat hankehaut Rakennerahastot.fisivulta

Värikästä syksyä kaikille!
Varpu Wiens
varpu.wiens@diak.fi
p. 050 505 3622

Ritva Sauvola
ritva.sauvola@diak.fi
p. 040 508 8933

