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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Maaliskuu 2018 

Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset 

 
 
Itä-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 12.4.2018 klo 12-15, Kemijärvellä. Oh-
jelma löytyy täältä. Ilmoittautuminen 5.4. mennessä. 
 
Tunturi-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 16.4.2018 klo 11.00-14.30 Kittilässä. 
HOX varhennettu aloitusaika! Ohjelma ja ilmoittautuminen täällä. 
 
Rovaseudun MAKO kokoontuu seuraavan kerran 18.4.2018 klo 13-16, Rovaniemellä. 
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki täällä. 
 
Meri-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 24.4.2018 klo 12-15, Kemissä. Ohjelma 
ja ilmoittautuminen täällä. 

 
Voit halutessasi ilmoittautua minkä tahansa alueen MAKO-verkoston tapaamiseen, jos 
koet ohjelman hyödylliseksi.  
 
Koko Lapin yhteinen MAKO-verkosto kokoontui viimeksi Rovaniemellä kotouttami-
sen teemapäivään 1.3.2018. Materiaalit löytyvät Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta. 
 

 

Alueelliset toimijat tiedottavat 

Arktiset maahanmuuttajat ry julkaisivat vuoden 2018 maahanmuuttajat 
Valituiksi tulivat Uzbekistanilainen Firuza Miller-Tissari Rovaniemeltä ja somalialainen 

Omar Shariif Hassan Kemistä.  

Peräpohjolan Opistolla Torniossa on tällä hetkellä mahdollisuus ottaa myös luku- ja 
kirjoitustaidottomia Aikuisten perusopetuksen opiskelijaksi. Uusi ryhmä alkaa huhti-
kuussa. Tämän jälkeen PPO:lla on siis kolme aikuisten perusopetuksen ryhmää: Luku- 
ja kirjoitustaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe. Aina voi kysyä opiskelupaikkaa tai jät-
tää hakemuksen suoraan nettisivujemme kautta. Lisätietoja: Pauliina Heikkinen, Opet-

taja, Peräpohjolan Opisto, p. +358 50 3432064, pauliina.heikkinen@ppopisto.fi 

 

Rahoitusta haettavissa 

 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/21971239/Kutsu+It%C3%A4-Lapin+MAKO+12.4.2018.pdf/35c866fa-217a-48ff-8023-fca51cdf42ee
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/21971239/Kutsu+It%C3%A4-Lapin+MAKO+12.4.2018.pdf/35c866fa-217a-48ff-8023-fca51cdf42ee
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22564976/Kutsu+Tunturi-Lapin+MAKO+16.4.2018.pdf/32c168e8-869c-445f-a97d-44e72da46e58
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22564993/Kutsu+Rovaseudun+MAKO+18.4.2018.pdf/c62835a5-17ff-4460-8f90-a02ecb3e14e7
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22565117/Kutsu+Meri-Lapin+MAKO+24.4.2018.pdf/afa9db39-1f54-4be7-9100-2ac85e6cbeb3
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22565117/Kutsu+Meri-Lapin+MAKO+24.4.2018.pdf/afa9db39-1f54-4be7-9100-2ac85e6cbeb3
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-alueelliset-mako-verkostot#.Wi431csUmrQ
mailto:pauliina.heikkinen@ppopisto.fi
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Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen erillishaku on vielä hetken auki STEAn verkkoasioin-
nissa 5.2.-3.4.2018 Katso lisätietoja hausta täällä. 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on nyt koottuna myös yhteen keskeiset maahanmuuttoon 
ja kotouttamiseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Rahastomahdollisuudet ovat 
koottuna varsin kattavasti. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia 
hakuaikoja. Sivuston löydät helposti täältä. 

 

 

Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista am-

mattilaisille 

 

Lapissa 
 
 
ENNAKKOTIETO: 17.-18.5.2018 (HUOMAA MUUTTUNUT PÄIVÄ) järjestetään Lapin 
kunnissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut 
verkostopäivät Rovaniemellä ja videoyhteydellä Kemistä. Verkostopäivillä käsitel-
lään torstaina 17.5. Ihmisoikeusliiton kouluttajien toimesta naisten ja tyttöjen ympäri-
leikkauksien ehkäisyä ja kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamista. Perjantain 18.5. 
ohjelmassa on HOIKU- hankkeen toimesta ihmiskaupan uhrien ensivaiheen tunnista-
mista ja palveluohjausta. Voit osallistua joko molempiin tai vain toiseen päivään. Mo-
lemmat päivät sisältävät casetyöskentelyä ja paikallisten palvelupolkujen käsittelyä. 
Tarkempi ohjelma julkaistaan huhtikuun alussa. 

 

Etäyhteydellä 
 
Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu huhtikuussa ohjauksen ja neuvonnan teemalla.  
Webinaarit tallennetaan ja ne tulevat myöhemmin katsottaviksi Kotouttamisen osaa-
miskeskuksen YouTube kanavalle 

 
Seuraavien webinaarien ajankohdat ja aiheet: 
-6.4.2018 klo 9-11, Näkökulmia  maahanmuuttajien ohjaukseen  ja neuvontaan 
-4.5.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajien koulutuspolut 
-8.6.2018 klo 9-11, Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 
Aiemmin lähetettyjen webinaarien aiheet ja linkit tallenteisiin löytyvät alta. 
-2.3.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa 
- 2.2.2018  klo 9-11,  Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita 
- 1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä.  

- 3.11. klo 9-11 – Maahanmuuttajan reitit työelämään: lainsäädäntö, luvat, palvelut, 
Eures-toiminta.  

-6.10. klo 9-11 – Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet. Linkin 
tallenteen seuraamiseen saa pyytämällä: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi 

http://www.stea.fi/-/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017&snb_adname=STEA+uutiskirje+joulukuu+*282*29+2017%20-%20Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&emlr=u-2591860-56023642-1480142-4&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STEA%20uutiskirje%20joulukuu%20*2*%202017&utm_term=Lue%20lisaa%20STEAn%20verkkosivuilta*%20*Lue%20lisaa*&utm_content=u-2591860-56023642-1480142-4
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://www.youtube.com/watch?v=RJ58CiA2TPU
https://www.youtube.com/watch?v=vufaZwBwYuM
https://www.youtube.com/watch?v=FtTKGauZins
https://www.youtube.com/watch?v=AFi2xDnRYfo
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-1.9. klo 9-11 – Tervetuloa kotouttamisen pariin! Suunnattu uusille työntekijöille: si-
sältää perustietoa laista, käsitteistä ja ydinkysymyksistä.  

  

 

Muualla suomessa 

 
Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat, Helsinki 13.4.2018 
HUOM! Streamataan myös verkkolähetyksenä!  
Ilmoittautumiset 9.4.2018 mennessä toimisto@kotiseutuliitto.fi. Yhä globaalimmassa 
maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet. Yhä useam-
malla on useita asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja. Jokaisella on oltava 
oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea olonsa turvalliseksi. Ja 
juuri nykyinen kotiseutu on asia, joka yhdistää uusia ja vanhoja paikka-kuntalaisia. 
Lisätiedot ja tutustu ohjelmaan  

 
 

Urareitti-hankkeen satoa – uusia malleja kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaa-
misen tunnistamiseen, 26.4.2018 Helsinki  
Urareitti-hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutetta-
vuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan 
ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hanke on kohdennettu maahan muut-
taneille sairaanhoitajille, liiketalouden alalle, tekniikan alalle ja terveysalalle sekä 
ammatilliseen opettajankoulutukseen. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen  

 
 

 

Työkaluja ja julkaisuja  

 
Asumiseen liittyvää materiaalia eri kielillä netissä: 
OSKU-hankkeen tuottamat videot löytyvät Youtubesta 
Suomi Taskussa –videot, Asuminen 
ARA:n sivujen  materiaalipankki 

 
Kristiina Kuparinen: Mikä muuttui, kun sairaanhoitajien kielikoulutus siirtyi luokasta 
työpaikalle? Laurea Julkaisut joulukuussa 2017 Lue lisää  
 
Eine Pakarainen: Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa: 
kohti inter-kulttuurista ohjausta. (2018) Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto. Lue lisää 

 
Elina Turjanmaa: Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalais-
taustais-ten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. 
(2018) Siirtolaisuus-instituutti. Lue lisää  

 
Kaipaatko ideoita maahanmuuttajaryhmien innostavaan ohjaamiseen? Kepeli-hanke on 
koonnut kehollisia ja pelillisiä harjoitteita, joita voi käyttää maahanmuuttajaryhmissä 

https://www.youtube.com/watch?v=GnpnKEi_rxY&feature=youtu.be
mailto:toimisto@kotiseutuliitto.fi
http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/PublishingImages/Sivut/default/Ohjelma_Seminaari_26.4.2018%20Urareitti.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPnjYrNEb9E1Bx6XDTS9icEj_
http://suomitaskussa.eu/arabic/asuminen-arabic/
http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Maahanmuuttajien_asumisen_materiaalipankki
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/julkaisut/PublishingImages/Sivut/default/Sairaanhoit_kielikoulutus_luokasta_ty%C3%B6paikalle_KKuparinen.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2717-0/
http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/helpompaa-olla-omien-kanssa
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kotoutumisen tukena tai erilaisten ryhmien kohtauttamisen välineenä. Kepelin tavara-
merkkeinä ovat hauskuus ja kehollisuus: kaikessa on reilu ripaus pelillisyyttä ja vaka-
vaa leikillisyyttä. Tutustu harjoitteisiin  

 
Prevention of female circumcision is a common concern (THL-blogi 12.3.2018) Read 
more 

 

Halutessasi tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista 

tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä ai-

heesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi.  

 

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteita/
https://blogi.thl.fi/prevention-of-female-circumcision-is-a-common-concern/
https://blogi.thl.fi/prevention-of-female-circumcision-is-a-common-concern/
mailto:sanna.hiltunen@ely-keskus.fi

