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Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 10/2021
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:
➢ 12.11.2021 Luontolähtöiset menetelmät – Ilmoittaudu mukaan tästä!
Tarkemmat Osallisuuskahviloiden kuvaukset ja menneiden kahviloiden materiaalit löydät
Innokylästä. Kahviloissa esitellään Sokran osallisuuden edistämisen malleja.

•

Osallisuusviikko 4.–7.10.2021
➢ Historian kolmas Osallisuusviikko keräsi ennätysyleisön! Kiitos kaikille osallistujille.
Toivomme, että annatte palautetta viikolta. Materiaalit ja palautekyselyn löydät yllä
olevan linkin takaa. Osallisuusviikko järjestetään taas 14.-17.2.2022!

•

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
•

Rasimäki & Isola: Sairauden ja työttömyyden yhdistelmä aiheuttaa helposti sosiaaliturvan
sudenkuopan (THL-blogi).

•

Zitting: Luottamus heikommassa asemassa olevien keskuudessa (Dialogi).

•

Virrankari & Leeman: Väkivaltaa kokeneilla matalampi osallisuuden kokemus (Haastelehti).

Tietoa muualta
Tapahtumat
•

13.10. klo 9–12. Demokratiapäivä teemalla Luottamuksen ja avoimuuden kunta.
(Kuntaliitto).

•

15.10. klo 9–12. Mitä hyötyä Tuetusta keikkatyöstä on? Tuetun keikkatyön malli osa 3.
(Puuttuva pala -hanke, ESR TL5). Lisätietoa ja ilmoittautuminen linkin takaa.

•

27.10. klo 12–16. Tieto toiminnan tukena – lastensuojelun jälkihuolto ja kotouttamisen
tukitoimet, yhteiskehittämisen foorumi. (YEE-hanke, ESR TL5)

Julkaisuja ja materiaalia
•

Skogberg ym.: Impact of Covid-19 on the health and wellbeing of persons who migrated
to Finland : The MigCOVID Survey 2020-2021 (Tulevaisuutta luomassa -hanke, ESR
TL5).

•

Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa (ESR TL5) tuotetaan monikielistä ja
monikanavaista koronaviestintämateriaalia. Tietoa koronaviruksesta ja koronarokotteista
on tuotettu jo 18 eri kielellä, materiaalit löytyvät thl.fi/koronainfo -sivustolta.

•

Kouluterveyskysely: Iso osa lapsista ja nuorista tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden
tunne on yleistynyt (THL).

•

HYVIS – Hyvän elämän jäljillä -opasmateriaali (MDI, Hyvän elämän jäljillä -hanke).

Rahoitushaut
•

Uusi ohjelmarahoituskausi käynnistyy marraskuussa (rakennerahastot.fi).

•

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

•

Tietoa Etelä-Suomen rahoitushauista (rakennerahastot.fi).

Hyvää syyskauden alkua!
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