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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Huhtikuu 2018 

Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset 

 
 
Meri-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 24.4.2018 klo 12-15, Kemissä. Ohjelma 
täällä. 
 
Itä-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 29.11.2018 klo12-15 Sallassa. 
 
Tunturi-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 19.11.2018 klo 11.30-14.30 Sodanky-
lässä. 
 
Rovaseudun MAKO kokoontuu seuraavan kerran 21.11.2018 klo 12-15 Rovaniemellä. 

 
Voit halutessasi ilmoittautua minkä tahansa alueen MAKO-verkoston tapaamiseen, jos 
koet ohjelman hyödylliseksi.  
 
Materiaalit ja kutsut löytyvät Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta. Tänne tullaan myös 
päivittämään ajankohtaiset tilastot Lapin ulkomaalaisväestöstä. 
 

 

 

 

Rahoitusta haettavissa 

 
 

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 
 

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
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Kotona Suomessa - hanke järjestää 17.-18.5.2018 Lapin kunnissa työskenteleville 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut verkostopäivät Rovanie-
mellä. Videoyhteydellä  mukaan pääsee Kemistä ja Sallasta. 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 löytyy täältä.  Muistahan ilmoittautua 9.5. mennessä. Paikkoja on 
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja sanna.hiltu-
nen@ely-keskus.fi 

 

Etäyhteydellä 
 
Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu toukokuussa koulutuspolkujen parissa.  Webinaa-
rit tallennetaan ja ne tulevat myöhemmin katsottaviksi Kotouttamisen osaamiskeskuk-
sen YouTube kanavalle. 

 
Seuraavien webinaarien ajankohdat ja aiheet: 
-4.5.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajien koulutuspolut. Ilmoittaudu mukaan 27.4. men-
nessä. Linkki ohjelmassa. 
-8.6.2018 klo 9-11, Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 
Aiemmin keväällä lähetettyjen webinaarien aiheet ja linkit tallenteisiin löytyvät 
alta. 
-6.4.2018 klo 9-11, Näkökulmia  maahanmuuttajien ohjaukseen  ja neuvontaan 
-2.3.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa 
- 2.2.2018  klo 9-11,  Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita 

  

Mitä työnantaja haluaa tietää ulkomaalaistaustaisen palkkauksesta? 
Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle (ESR) –hanke järjestää yhteistyössä TE-
palveluiden kanssa perjantaina 4.5.2018 klo 10-12 etäyhteydellä infotilaisuuden, 
jossa perehdytään työlupiin, EURES-työnvälitysverkostoon sekä Työpaikkasuomi-kieli-
tukipalveluun. Asiantuntijana on Hanna-Liisa Ylikorpi Pohjois-Pohjanmaan työ- ja 
elinkeinotoimistosta. Osallistua voi KSAK Oy:n tiloissa tai etänä omalta tietokoneelta. 
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa. Ilmoittautumi-
nen tiistaihin 1.5. mennessä sähköpostiin sanna.niikkonen@ksak.fi Mieltä askarruttavia 
ennakkokysymyksiä voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
7.5.2018: Järjestöt tukemassa pakolaisten mielenterveyttä -tapaaminen, verkkolä-
hetys. Tapaamisen aiheena on järjestöjen rooli pakolaisten mielenterveyden tukemi-
sessa. Käsittelyssä erityisesti PALOMA-hankkeen jalkauttaminen. SPR:n järjestämää 
tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Tarkempi aikataulu ja  Linkki verk-
kolähetykseen tässä. 

 

http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Terveydenhuollon+verkostop%C3%A4iv%C3%A4t_17.-18.5.2018_final.pdf/124f8357-a7dd-4a06-84f4-623d0e891762/Terveydenhuollon+verkostop%C3%A4iv%C3%A4t_17.-18.5.2018_final.pdf.pdf
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/___Mainos04052018.pdf/a4b21ec2-c1a5-4162-9037-a34ea62c466d/___Mainos04052018.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RJ58CiA2TPU
https://www.youtube.com/watch?v=vufaZwBwYuM
mailto:sanna.niikkonen@ksak.fi
https://tem.videosync.fi/jarjestot-tukemassa-pakolaisten-mielenterveytta
https://tem.videosync.fi/jarjestot-tukemassa-pakolaisten-mielenterveytta
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8.5.2018: Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistämi-
nen dialogilla ja sovittelulla, Helsinki. Tilaisuus streamataan livenä nettiin. Ilmoit-
taudu etäosallistujaksi oheisesta linkistä: https://goo.gl/forms/SM1qD2n7DfMxWqQ22 

   Ilmoittautuneille lähetetään seurantalinkki sähköpostitse!  
 
Naapuruussovittelun keskus on käynnistänyt kolmevuotisen, Koneen säätiön rahoitta-
man kehittämishankkeen, jossa etsitään, kehitetään ja testataan toimintatapoja ja 
osaamista väestöryhmien välisen polarisaation purkamiseksi ja toimivien väestösuhtei-
den edistämiseksi dialogilla ja sovittelulla. Kick-off-tilaisuus järjestetään yhteistyössä 
työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön ja Etnisten suhteiden 
neuvottelukunnan kanssa. Lisätiedot ja ohjelma löytyy täältä. 

 

23.5.2018: Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko Suomessa, 
Helsinki ja livelähetys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kotouttamisen osaa-
miskeskuksen järjestämä MONET-seminaari tarjoilee ajankohtaisinta tutkimustietoa 
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymi-
seen liittyvistä aiheista. Seminaarissa on mahdollisuus verkostoitua maahanmuuttajien 
parissa toimivien tahojen kanssa sekä keskustella, kuinka hyvinvoinnin eri osa-alueet 
vaikuttavat kotoutumiseen. Ohjelma ja lisätiedot löytyvät täältä. 

 

Kyselyjä 
Vanhempien Barometri – kysely vanhemmille suomen ja ruotsin lisäksi 12 eri kie-
lellä! Mitä vanhemmat ajattelevat lapsensa koulunkäynnistä, vanhempien osallisuu-
desta koulussa ja kodin ja koulun yhteistyöstä?  Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet 
Hem och Skola kartoittavat yhdessä Åbo Akademin kanssa Vanhempien Barometri 2018 
-kyselyllä peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä, uudesta 
opetussuunnitelmasta, kodin ja koulun yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta kou-
luyhteisöissä. Kyselyyn voi vastata suomen ja ruotsin lisäksi englannin, venäjän, vi-
ron, arabian, somalian, vietnamin, bosnian, persian/farsin, kurdin/soranin, al-
banian, bulgarian ja swahilin kielillä.  Svenska Kulturfondenin rahoitus mahdollistaa 
Vanhempien Barometrin toteuttamisen ensimmäistä kertaa näin monella kielellä. Ta-
paatko työssäsi vieraskielisiä vanhempia? Mikäli kohtaat työssäsi vieraskielisten oppi-
laiden vanhempia, toivomme että välität tietoa mahdollisuudesta vastata kyselyyn ja 
kannustat heitä vastaamaan kyselyyn. Kysely antaa kouluille ja muille toimijoille tär-
keää tietoa myös vieraskielisten vanhempien koulua ja kodin ja koulun yhteistyötä 

koskevista näkemyksistä. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä: http://www.vanhempain-
liitto.fi/baro  Lisätietoja: Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ulla.sii-
mes@vanhempainliitto.fi 
 
Opetushallitus on julkaissut kyselyn tieto-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä oppimi-
sen, työelämän ja nuorison parissa toimiville ammattilaisille. Kyselyllä kartoitetaan 
odotuksia ja tarpeita oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Opetushallitus käyttää ky-
selystä saatavia ideoita, ehdotuksia ja toiveita toimintansa kehittämiseen. Lue lisää 
täältä. 
 
 

https://goo.gl/forms/SM1qD2n7DfMxWqQ22
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Kick+off+8.5.+kutsu_Naapuruussovittelun+keskus.pdf/37dd9437-6e24-4e52-9592-17a91222a365/Kick+off+8.5.+kutsu_Naapuruussovittelun+keskus.pdf.pdf
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3919517
http://www.vanhempainliitto.fi/baro
http://www.vanhempainliitto.fi/baro
mailto:ulla.siimes@vanhempainliitto.fi
mailto:ulla.siimes@vanhempainliitto.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vastaa-tieto-neuvonta-ja-ohjausalan-ammattilaisille-suunnattuun-kyselyyn-oppimisen-tuesta
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vastaa-tieto-neuvonta-ja-ohjausalan-ammattilaisille-suunnattuun-kyselyyn-oppimisen-tuesta
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Työkaluja ja julkaisuja  
 
PALOMA-käsikirja antaa ohjeita pakolaisten mielenterveyden tukemiseen. Pakolais-
ten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishanke (PALOMA) on julkaissut 
käsikirjan, johon on koottu tietoa pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden voima-
vara- ja riskitekijöistä sekä eri aloille kohdennettuja suosituksia, keinoja ja työkaluja 
pakolaisten mielenterveyden edistämiseen, ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen 
sekä hoitoon. Lue lisää täältä. 
 
Selvitys kotoutumiskoulutuksen ammatillistetuista malleista. Kotona Suomessa -
hanke on teettänyt selvityksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen 
opetussuunnitelman uusien liitteiden mukaisista ammatillistetuista malleista Turussa 
ja pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa koulutuksen toteu-
tustapoja, opiskelijoiden sijoittumista koulutuksen jälkeen sekä heidän saavuttamiaan 
kielitaidon tasoja. Lue lisää täältä. 
 
Tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta. Eduskunnan kirjasto on koonnut katta-
van tietopaketin uuden kotoutumislain valmistelusta. Tietopakettiin on koottu tietoa 
lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 
sekä uutisointia. Lue lisää täältä. 
 

Halutessasi tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista 

tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä ai-

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

 

http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasikirja-pakolaisuuteen-lii
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-kotoutumiskoulutuksen-ammatillistetuista-malleista
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietopaketti-kotoutumislain-uudistamisesta
mailto:sanna.hiltunen@ely-keskus.fi

