
Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Elokuu 2018 

 
Kotouttamisen yhteistyöpäivät 20.-21.9.2018 Kemissä 

 
Koko Lapin MAKO-verkoston kotouttamisen yhteistyöpäivät järjestetään tänä vuonna 
Kemissä yhdessä Toivola-Luotola Setlementin kanssa. Monipuolinen kaksipäiväinen 
ohjelma pitää sisällään erilaisia näkökulmia mm.  hyvistä väestösuhteista kansainvälisten 
osaajien rooliin vientikaupan edistäjinä. Tarkempi ohjelma löytyy MAKO-verkoston sivuilta. 
muistathan ilmoittautua mukaan 9.9.2018 mennessä. 
 

Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset  

Meri-Lapin MAKO uusi ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina 
Tunturi-Lapin MAKO 19.11.2018 klo 11.30-14.30, Sodankylässä 
Rovaseudun MAKO 21.11.2018 klo 12-15 Rovaniemellä 
Itä-Lapin MAKO 29.11.2018 klo12-15 Sallassa 
 
Materiaalit ja kutsut löytyvät myös Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta lähempänä 
kokousajankohtaa.   

 
Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista 

ammattilaisille  

 

Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu syksyllä 
Kotona Suomessa-hankkeen (ESR) ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti 
toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu syksyllä. Webinaarit 
ovat maksuttomia ja niiden aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat:  
- 7.9. klo 9-11 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä (ilmoittaudu 6.9 mennessä) 
- 5.10. klo 9-11 Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat  
- 2.11. klo 9-11 Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?  
- 14.12. klo 9-11 Kysy kotouttamisesta –asiantuntijat vastaavat  

Webinaarien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumislinkkeineen tulevat Kotouttaminen.fi-
sivuston Koulutukset ja tapahtumat-osioon 

Keväällä 2018 sekä syksyllä 2017 tuotetut webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa: 
www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB 

 

Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää maksuttomia koulutuksia opettajille: 
-Maahanmuuttajataustaisille omaa äidinkieltään tai omalla äidinkielellään opettaville tai 
alalle aikoville valmentavan koulutuksen 12.9.2018– 22.5.2019. Haku päättyy 29.8.2018. 
Osallistujat valitaan pääsykokeen ja haastattelun perusteella. Koulutuksen lähitapaamiset 
järjestetään verkossa, ja vain kaksi lähipäivää pidetään Turussa, joten osallistuminen 
kauempaakin on mahdollista.  
-Kotoutumiskoulutusten ohjaaville opettajille tai alalle aikoville osaamista kehittävän 
koulutuksen 28.9.2018–5.4.2019. Haku päättyy 14.9.2018. Osallistujat valitaan hakemuksen 
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ja motivaatiokirjeen perusteella. Koulutukseen sisältyy verkkotyöskentelyä ja kuusi 
lähipäivää, jotka pidetään Turussa.  
 
Molemmat koulutukset rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja ne ovat osallistujille 
maksuttomia. Lisätietoa ja hakulomake: http://www.utu.fi/opettajaksisuomeen/ 

 Lisätietoja: Heli Kamppari, heli.kamppari@utu.fi , puh. +358 40 182 , Turun yliopiston 
Brahea-keskus  

 

Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018 Pieksämällä 25. – 26.9.2018. Lisätietoa 
tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  

Kunnissa maahanmuuttajatyötä tekevien hoitajien vuotuinen työkokous, 4.10.-5.10.2018 
Espoossa  
Kokouksen päätarkoituksena on jakaa kokemuksia ja käytäntöjä sekä luoda valtakunnallisia 
verkostoja muihin maahanmuuttajatyötä tekeviin hoitajiin. Tilaisuus on maksuton. 
Järjestäjät: yhteistyössä Espoo ja Kauniainen. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 30.8.2018 
mennessä sähköpostitse: Aila Rantanen, Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (yamk) 
Maahanmuuttajapalvelut, PL 2307, 02070 ESPOON KAUPUNKI P. 043 8267497, 
aila.rantanen@espoo.fi 

 

Ennakkotieto: 5.10.2018 klo 8.30-12.30 Kansainväliset osaajat webinaarin aluekatsomo ja 
viralliset jatkot Rovaniemellä  
Kotona Suomessa -hanke järjestää 5.10 2018 klo 9-11 valtakunnallisen webinaarin aiheesta 
kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat. Webinaarissa käsitellään 
aihetta monesta eri näkökulmasta ja kuullaan puheenvuoroja mm. Työ- ja 
elinkeinoministeriöstä, yritysmaailmasta sekä erilaisista hankkeista.   
Kansainvälisten osaajien hyödyntämistä työmarkkinoilla kannattaa kehittää lisää myös 
täällä Lapissa. Kotona Suomessa -hanke, Lapin ELY-keskus, EURES ja Lapin TE-
toimisto järjestävätkin nyt webinaarin yhteyteen Lapin aluekatsomon ja viralliset jatkot 
kello 8.30-12.30 pikku purtavan kera. Jatkoilla keskustelemme hetken siitä miten 
webinaarissa esillä olleet asiat näkyvät Lapissa, olemmeko jo edelläkävijöitä vai tulisiko 
meidän ottaa oppia? Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Jaana Kupiainen, yrityspalveluiden 
ja eurooppalaisen työnvälityksen asiantuntija. Jatkoilla omat kommenttinsa aiheeseen 
pääsevät antamaan paikalliset yrittäjät, yrittäjäjärjestöt ja hanketoimijat. Tarkempi ohjelma 
ja ilmoittautumislinkki julkaistaan syyskuun alussa. Tule mukaan keskusteluun ja kerro 
oma näkemyksesi siitä miten kansainväliset osaajat ja paikalliset tarpeet saadaan 
kohtaamaan entistä paremmin myös Lapissa! 
 
Ennakkotieto:  
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 15.11.2018 Helsingissä. 
Verkostopäivän aiheena on pakolaisten vastaanoton kehittäminen uudistuvassa kunnassa. 
Mikä muuttuu maakunta- ja sote-uudistusten myötä? Minkälainen rooli kumppanuuksilla 
tulee olemaan? Miten vastaanotto- ja kotouttamistyössä voidaan hyödyntää paremmin 
hanketyön tulokset ja vapaaehtoistoiminnan tarjoama tuki kotoutujille? Lue lisää täältä. 
 
Ennakkotieto:  
Lapin AVI järjestää koulutusta opetushenkilöstölle:  Maahanmuuttajaoppilaan tunne-
elämän ja oppimisen tukeminen - Miten huomioin oppilaan kulttuuritaustaa, tunne-elämän 
kehitystä sekä suomen kielen että oman äidinkielen oppimista. Koulutus järjestään 14.-

http://www.utu.fi/opettajaksisuomeen/
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15.1.2019, Rovaniemellä. Tarkemmat tiedot löytyvät myöhemmin syksyllä AVI:n 
koulutuskalenterista.  

 

Rahoitusta haettavissa 

 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden 
rahaston (ISF) hankehaut ovat avoinna 27.8. - 1.10.2018. Hakuun liittyvä verkkokoulutus 
järjestetään 12.9.2018 klo 13-16. Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 7.9. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen 
kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 

2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Haku päättyy 28.9.2018 (EAKR) ja 2.10.2018 (ESR). 
Lue lisätiedot hakuilmoituksesta. 

 
 
Euroopan komissio on avannut unionin toimiin kuuluvan haun (AMIF-2018-AG-INTE) 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Haun kautta on tarkoitus 
rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa. Haku on auki 31.1.2019 asti ja 
haettavana on 16,2 milj. euroa.  
Haun painopisteet ovat seuraavat: 

 Local and regional integration networks 

 Legal migration projects with third countries 

 Support to victims of trafficking in human beings 

 Care for migrant minors, including unaccompanied minors 

 Engagement of diaspora communities on awareness raising 
Lisätiedot englanniksi: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-
asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en  

 
Ennakkotieto: Kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestöille jakamaa rahoitusta 
haettavissa syksyllä. Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen 
sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuodelle 2019 myönnettävän avustuksen 
kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet 
oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Hankerahoitus on työ- ja 
elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustusta. Lue lisää täältä. 

 
 
Työkaluja ja julkaisuja 

 
Pakolaisavun Kotikunta-hankkeen julkaisut nyt verkkosivuilla 
Asukastyön vinkkikooste löytyy nyt Pakolaisavun verkkosivuilta, josta se on helposti 
ladattavissa. Linkki: https://pakolaisapu.fi/wp-content/uploads/2018/08/Asukasty%C3%B6n-
vinkkikooste_final.pdf Vinkkikoostetta voi mieluusti jakaa eteenpäin asumisen toimijoille ja 
muille tarkoituksenmukaisille tahoille. 
Omakielisen yhteiskuntaorientaation (NettiVertaisKoto) kurssikonsepti ja oppikirja julkaistu 
Pakolaisavun verkkosivuilla, jossa materiaalit ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. 
Oppikirja löytyy täältä: https://pakolaisapu.fi/omakielinen-yhteiskuntaorientaatio-kurssi/ 
 
Infopankin esittelyvideo kiinaksi  
Infopankin esittelyvideoiden sarja on saanut jatkoa, kun julkaisimme piirrosvideon kiinaksi. 
Videolla seikkailee nuoripari Wang Mei ja Li Mei, jotka etsivät vastauksia kysymyksiinsä 
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Suomesta. Video on tekstitetty kiinaksi ja englanniksi. KATSO VIDEO YOUTUBESSA: 
HTTPS://YOUTU.BE/_AJCHKXMPJ0  
 
Infopankin uusi sivu kokoaa faktat lastensuojelusta  
Kesäkuussa julkaistiin Infopankin Perhe-osiossa uusi sivu, Lastensuojelu. Sivulla kerrotaan 
tiiviisti, millaisiin tilanteisiin voi saada apua lastensuojelusta. Näkökulma on apua 
tarvitsevassa perheessä. Sivulla painotetaan myös, että lastensuojelu perustuu Suomen 
lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Uutta sivua ovat olleet tekemässä myös 
Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat. Lastensuojelu: 
https://www.infopankki.fi/en/living-infinland/family/children/child-welfare 

 

Toimijat tiedottavat 

 

Muualla Suomessa  

Ehdota vuoden kotoutumistekoa – Pakolaisapu toivoo ehdotuksia erityisesti 
kotoutumisen teknologisista innovaatioista 
Vuoden kotoutumisteko -tunnustus jaetaan innovatiiviselle, esimerkillisesti kotoutumista 
edistäneelle teolle. Tänä vuonna esityksiä toivotaan erityisesti kotoutumisen kentän 
teknologisista innovaatioista. Toista kertaa jaettavalla tunnustuksella Suomen Pakolaisapu 
haluaa kannustaa kotouttamistyötä tekeviä kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä 
kotoutumisen edistämiseksi. Lue lisää täältä. 

 
Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, pyydämme sinua perumaan tilauksesi lähettämällä 
vapaamuotoisen sähköpostin osoitteeseen sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Jos et peruuta tilaustasi, 
katsomme sinun antaneen suostumuksesi uutiskirjeemme lähettämisestä sinulle, jolloin hankkeen 
uutiskirje saapuu sinulle jatkossakin. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy 
osoitteesta ely-keskus.fi. 

 

Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi syksyn tapahtumista tai 

muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta 

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