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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Helmikuu 2018
Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset
Itä-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 12.4.2018 klo 12-15, Kemijärvellä.
Tunturi-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 16.4.2018 klo 12-15, Kittilässä.
Rovaseudun MAKO kokoontuu seuraavan kerran 18.4.2018 klo 13-16, Rovaniemellä.
Meri-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 24.4.2018 klo 12-15, Kemissä.
Koko Lapin yhteinen MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran Rovaniemelle kotouttamisen teemapäivään 1.3.2018. Päivän teemana on ”Askelmerkkejä ohjauksen
taipaleelle”. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Step2Job hankkeen kanssa ja siinä
käsitellään maahanmuuttajien ohjauksen ja opetuksen näkökulmia. Ilmoittautuminen
on päättynyt, mutta peruutuspaikkoja voi kysellä vielä sanna.hiltunen@ely-keskus.fi
Voit halutessasi osallistua minkä tahansa alueen MAKO-verkoston tapaamiseen, jos
koet ohjelman hyödylliseksi. Materiaalit löytyvät Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta.

Alueelliset toimijat tiedottavat
#olenkanssasi Rovaniemi - tapahtuma on Rovaniemen rasisminvastaisen viikon päätapahtuma. Rovaniemen #olenkanssasi tapahtuma järjestetään Perjantaina 23.3.2018
kello 13- 17 Rovaniemen Nuorisopalveluiden ja Suomen Punaisen Ristin ja muiden toimijoiden yhteistyönä. #olenkanssasi Rovaniemi-tapahtumassa tuodaan esille jokaisen
mahdollisuutta luoda yhdenvertaista, turvallista ja kaikille avointa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Mukana päivän ohjelmassa on jo paljon eri toimijoita Rovaniemeltä. Toivotamme eri toimijat tervetulleiksi mukaan esittelemään toimintaa #olenkanssasi –
tapahtumaan perjantaina 23.3 kello 13-17 välisenä aikana Kauppakeskus Revontuleen. Esittelyyn Revontulesta on varattu käytävätilaa Stadiumin ja Top Sportin välistä,
jonka läheisyydessä on myös tapahtuman lava. Pöytävarauksen tapahtumaan saat tehtyä lähettämällä viestin katja.junnila@redcross.fi osoitteeseen. Pöytiä on rajallinen
määrä, joten varaukset otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Viime vuonna
tapahtumassa vieraili yli 800 ihmistä. Toimi nopeasti!

2 (4)

Punaisen Ristin rasisminvastainen kampanja toteutetaan vuosittain sillä viikolla, jolloin vietetään YK:n rasisminvastaista päivää 21.3. Vuonna 2018 kampanjaviikko tapahtuu viikolla 12 eli 19.–25.3.2018. Rovaniemen viikon tapahtumat löydät kootusti seuraavalta Facebook sivulta https://www.facebook.com/rasisminvastainenviikkoroi/ .

Rahoitusta haettavissa
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden hankehaku on avoinna. Haku päättyy 23.3.2018. Haku on valtakunnallinen ja
hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kohderyhmänä haussa on
oppilaitokset, pääasiassa korkeakoulut ja sisältöjen tulisi liittyä korkeakoulutetuille
maahanmuuttajille järjestettäviin lisäopintoihin, jotka tukevat esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustamisen malleja. Lisätietoja ja tarkemmat painopisteet hakuun täältä.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku helmikuussa.
Haku on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.-3.4. 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 ammattilaisille
Lapissa
Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Rovaniemellä 28.2.2018 klo 12-15.30 seminaarin otsikolla: Kulttuurien välinen kommunikaatio - monikulttuurisuus voimavarana? Ohjelma,
ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot löytyvät sairaanhoitopiirin sivuilta. Seminaarin kohderyhmänä on Lapin sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien henkilöstö. Koulutus on maksullinen ja sitä voi seurata myös videoteitse (osallistumismaksu paikan päällä 40 € / hlö
+ alv ja videoteitse 30 € / hlö +alv). Ilmoittautuminen Viimeistään 21.2.2018.
ENNAKKOTIETO: 16.-17.5.2018 järjestetään Lapin kunnissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut verkostopäivät Rovaniemellä.
Verkostopäivillä käsitellään mm. naisten ja tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisyä, kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamista, ihmiskaupan uhrien ensivaiheen tunnistamista
ja mallinnetaan paikallisia palvelupolkuja case työskentelyn avulla edellä mainittuihin
teemoihin liittyen. Kouluttajina toimivat Ihmisoikeusliiton ja IOM:n HOIKU hankkeen
asiantuntijat. Ohjelma täydentyy vielä maaliskuun aikana, jonka jälkeen julkaisemme
tarkennetun ohjelman.
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OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -ESR-projekti lähenee loppuaan. Keväällä 2018 pidetään kolme loppuseminaaria eri puolilla Suomea. Rovaniemen seminaari järjestetään 19.3.2018 Korundissa. Lisätietoja löytyy hankkeen
nettisivuilta. Nettisivuilla on myös kattavasti materiaalia aiheeseen liittyen.

Etäyhteydellä
Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu maaliskuussa Maahanmuuttajat yrittäjinä teemalla. Webinaarit tallennetaan ja ne tulevat myöhemmin katsottaviksi Kotouttamisen
osaamiskeskuksen YouTube kanavalle
Seuraavien webinaarien ajankohdat ja aiheet:
-2.3.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa. Ilmoittaudu 26.2.mennessä
-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.
- 2.2.2018 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
-1.9. klo 9-11 – Tervetuloa kotouttamisen pariin! Suunnattu uusille työntekijöille: sisältää perustietoa laista, käsitteistä ja ydinkysymyksistä.

Muualla suomessa
Opetushallitus järjestää Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuuden
13.-14.3.2018.Tilaisuus järjestetään Hilton Helsinki Strandissa. Alla olevasta linkistä
löytyy lisätietoa ja ilmoittautumislomake. https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1984
13.4.2018 klo 9-14.30 Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat, Helsinki
Ilmoittautumiset 9.4.2018 mennessä toimisto@kotiseutuliitto.fi
Yhä globaalimmassa maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet. Yhä useammalla 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 paikkakuntalaisia. Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksissä toimii yli 150 000
henkilöä. Miten uudet asukkaat ja uudet suomalaiset toivotetaan tervetulleiksi kotiseuduille ja yhdistyksiin? Mitä uudet asukkaat haluavat tehdä ja missä toimia? Miten

4 (4)

kotiseututyö voi edistää luottamusta ja turvallisuutta erilaisten väestöryhmien ja toimijoiden välillä? Lisätietoja: Kotiseutuliiton sivuilta

Työkaluja ja julkaisuja
Videomateriaalia pakolaisten vastaanoton suunnittelun tueksi.
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut kolmen videon sarjan tukemaan
maahanmuuttotyön suunnittelua kunnissa. Videot muodostavat katsojalle kuvan pakolaisten vastaanoton strategiatason suunnittelusta käytännön vastaanottoon. Esimerkkikunnat
kertovat videoilla kokemuksistaan ja linjauksistaan liittyen vastaanotosta maksettaviin korvauksiin, strategiatyöhön ja kiintiöpakolaisten vastaanottoon. Lue lisää täältä.
Katsaus: Suomen venäjänkieliset tilastojen ja tutkimuksen valossa
Cultura-säätiö on julkaissut tilastoihin ja tutkimukseen pohjautuvan ajankohtaiskatsauksen Suomen venäjänkielisestä väestöstä sekä venäjänkielisistä järjestöistä. Tilastojen valossa venäjänkieliset on moninainen ryhmä, jossa yksilöiden Suomeen muuton
syyt vaihtelevat paluumuutosta, pakolaisuudesta, perheen, työn ja opiskelun vuoksi
muuttoon. Venäjänkieliset myös edustavat useita eri kansalaisuuksia ja etnisiä ryhmiä.
Lue lisää täältä.
Kototietokanta (tilastotietoja maahanmuuttajaväestöstä) avattu työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen.fi -sivustolla Lue lisää
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen
kehittäminen (MyOppis-hanke) –hankkeessa on luotu sivusto maahanmuuttajille ja ohjaustyötä tekeville. Tietoa löytyy ammateista sekä paljon materiaalia opetuksen tueksi.
Käy tutustumassa osoitteessa https://myoppis.fi/

Halutessasi tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista
tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi.

