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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Joulukuu 2018
MAKO-verkostojen toimintaan tulee muutoksia ensi vuoden aikana. Seuraavista kokousajankohdista ja tapahtumista tiedotetaan alkuvuodesta.
Edellisten kokouksien materiaalit löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta.
Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille
10.12.2018 Rovaniemi: Kulttuuritietoinen osaaminen asiakastyössä – tulkintoja ja kohtaamisia oman työn arjessa. Ilmoittautumisaikaa jatkettu, ilmoittaudu nopeasti mukaan! Koulutuksen kuvaus löytyy kotouttaminen.fi sivustolta. Maksuton koulutus on suunnattu pakolaistaustaisia asiakkaita työssään kohtaaville kuntien työntekijöille.
Miten huomioin oppilaan kulttuuritaustaa ja tunne-elämän kehitystä
14.1. - 15.1.2019, Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4, Rovaniemi.
Koulutus on tarkoitettu erityisesti opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajataustaisia oppilaita, mutta siitä hyötyvät myös muut maahanmuuttajalapsia ja nuoria työssään
kohtaavat työntekijät. Koulutuksen ensimmäisessä päivässä perehdytään oppilaiden erilaisiin kulttuuritaustoihin ja tarkastellaan etenkin traumatisoituneiden oppilaiden tunne-elämän kehittymistä ja sen tukemista. Koulutuksen toisessa päivässä opettajat saavat sekä
käytäntöön että teoriaan perustuvaa tietoa suomen kielen ja oman äidinkielen oppimisesta
ja opettamisesta. Tarkempi ohjelma ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyy AVI:n koulutuskalenterista. Huomaathan että ilmoittautuminen päättyy jo ennen joulua 21.12.2018.
ENNAKKOTIETO: 21.2.2018 KLO 12-16 järjestetään Pohjois-Suomen yhteinen HANKEMYLLY Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Pohjois-Suomen alueella toimii useita eri
hankkeita ja toimijoita, joiden tehtävänä on kehittää maahanmuuttotyöhön ja kotouttamisen kenttään liittyviä toimintoja tai palveluita. Kehittämistoimintaa rahoittavat mm. ESR,
AMIF, STEA, LEADER, OPH. Maakuntarajat ylittävän hankemyllyn tavoitteena on tuoda
nämä toimijat yhteen alueellisesti sekä levittää tietoa hankkeiden toiminnasta, hyvistä
käytännöistä ja tuloksista yli maakuntarajojen. Tilaisuus järjestetään osin etäyhteyksin.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen avataan tammikuussa.
Lisätietoja antavat aluekoordinaattorit:
Sanna Hiltunen, Lappi ja Tanja Tammimies, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
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Muualla suomessa ja verkossa
Syksyn viimeinen kotouttamisen webinaarisarjan webinaari lähetetään 14.12.2018 klo
9-11 ja sen aiheena on: Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat. Webinaarin asiantuntijoiden esittelyt ja ohjelma löytyy kotouttaminen.fi sivulta. Webinaaria pääset seuraamaan ilmoittautumalla webropol lomakkeen kautta 12.12. mennessä.
Ennakkotieto: Polarisaatio ja kotoutuminen 22.1.2019, klo 9 – 16, Oulu. Miten polarisaatio vaikuttaa väestösuhteisiin ja maahan muuttaneiden ihmisten kotoutumiseen? Millä
keinoin voimme toimia polarisoitumista hillitsevällä tavalla ja edistää toimivia väestösuhteita työssä? Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä Koneen säätiön depolarize.fihankkeen kanssa päivän koulutuksen, jossa paneudutaan yllä oleviin kysymyksiin sekä teoreettisesti että hyvin käytännönläheisellä tavalla. Koulutuksen pääpuhuja on polarisaatioteoreetikko Bart Brandsma Hollannista. Tilaisuuden kielinä ovat suomi ja englanti. Lisätietoja: tanja.tammimies@ely-keskus.fi
TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ JA VASTAKKAINASETTELUA PURKAVA TYÖOTE- työpaja
5.2.2019, Helsinki. Millaisista olosuhteista, teoista ja toimintatavoista syntyy asuinalueen turvallisuuden tunne? Ketkä voivat tai keiden pitäisi olla mukana sitä luomassa ja miten? Mitä asuinalueen häiriöistä, ongelmista ja toisaalta asuinrauhasta ja turvallisuudesta
vastaavat tahot voisivat ammentaa konfliktinratkaisusta ja sovittelusta? Mitä on sovitteluun perustuva ja vastakkainasettelua purkava työote? Työpaja on suunniteltu asuinalueiden turvallisuushuolia ja häiriöitä työssään kohtaaville toimijoille, kuten isännöitsijöille,
asumisneuvojille, yhteisökoordinaattoreille, asuinalueilla toimiville järjestöille ja poliiseille, jotka kaipaavat arkityöhönsä uusia menetelmiä ja yhteistyöideoita tukemaan Suomessa jo käytössä olevia toimintamalleja. Työpaja on osittain englanninkielinen ja tulkataan tarvittaessa. Lue lisää depolarize.fi sivulta.
Kotona Suomessa -hanke järjesti maanantaina 26.11. tilaisuuden ”Onnistunut kotoutuminen - omakielinen yhteiskuntaorientaatio osaksi kotoutumispalveluita”. Tilaisuuden
power point -esitykset ovat katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen sivuilta. Osa päivän
esityksistä on myös videotallenteena katsottavissa työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-kanavalla.

Alueelliset toimijat tiedottavat
SIMHE-palvelu (Supporting Immigrants in Higher Education) tarjoaa neuvontaa maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat tulevia opintoja korkeakouluasteella. Tiedoksi alkava
maksuton koulutus: Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille toteutetaan 1.4. - 30.9.2019. Hakuaika on 5.-21.12.2018. Pohjoisen alueen pääsykoe on
4.2.2019 Oulussa Teuvo Pakkalan kadun kampuksella. Kielitaitovaatimus on B1. Hakijan
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pitää olla hakukelpoinen korkeakouluopintoihin. Poikkeus: myös kandin papereilla voi hakea. Lisätietoja koulutuksesta saa alla olevista linkeistä sekä Eija.Svanberg@oamk.fi , :
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ohjauspalvelua-maahanmuuttajille/valmentava-koulutus-verkkototeutus-kevat-2019/
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.58873660102

Info-Lango monikielisen etäneuvontapalvelun ensimmäinen kehittämisvaihe on loppumassa. Toivoisimme teiltä palautetta 10.12.2018 mennessä. Antamanne palautetta käytetään sekä palvelun jatkokehittämisessä että raportoinnissa. Arvostamme aikaanne, joten
kysely on lyhyt noin 2 min. Alla olevasta linkistä pääsette palautekyselyyn. Antakaa palautetta, vaikka palvelu ei olisi tuttu.
https://link.webropolsurveys.com/S/284250D4D6036483
Parhaimmat kiitokset, yhteistyö jatkukoon!
Marguerite Guibert, Projektikoordinaattori ja Aili Jussila, Projektiassistentti
ETNO-DanceCocktail, perjantaina 14.12.2018 klo 15.00 LadyLine, Vapaudentie 2-4,
96100 Rovaniemi. Lapin ETNO järjestää yhteistyössä LadyLinen kanssa kaikille naisille
avoimen DanceCocktail -ryhmäliikuntatunnin Rovaniemellä. Tunnin jälkeen pientä tarjottavaa. Ei ennakkoilmoittautumista. Lue lisää facebook tapahtumasta: https://web.facebook.com/events/287323678564234/
Lapin-ETNO on mukana myös Joulumyyjäisissä Kemin kulttuurikeskuksessa lauantaina
8.12.2018 kello 10-15.
Rasisminvastainen viikko 18.–24.3.2019 #elämänlaatu #livskvalitet #qualityoflife
Tule mukaan suunnittelemaan vuoden 2019 rasisminvastaista viikkoa Rovaniemelle. Verkoston ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 11.12. kello 15 SPR Lapin piirin piiritoimistolla (Lähteentie 10). Tilaisuudessa tutustumme vuoden 2019 kampanjaan ja lähdemme
suunnittelemaan viikon ohjelmaa yhdessä. Vuoden 2019 rasisminvastaisen viikon kampanja
kohdistuu yksilöiden lisäksi erityisesti yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin ja
päättäjiin. Haluamme kampanjassa nostaa esille myös eri etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin. Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet parantavat kaikkien elämänlaatua.
Lisätietoja: katja.junnila@redcross.fi
Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet
Komission kotouttamistoimien haku avoinna
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. Lisätietoja EUSA-rahastojen uutisesta.
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin
myös ajankohtaisia hakuaikoja. Sivusto löydät täältä.
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Uutisia, työkaluja ja julkaisuja
Väitös: Maahanmuuton hallinnon ilmentymät hallittavien keskuudessa: Maahanmuuttajien taloudellinen sopeutuminen arktisen alueen näkökulmasta. Oikeustieteen maisteri
Nafisa Yeasmin käsittelee väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti pohjoiseen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Lue lisää väitöksestä Lapin Yliopiston nettisivuilta.
Infopankki on nyt InfoFinland
Aiemmin nimellä Infopankki tunnettu verkkopalvelu on ottanut käyttöön uuden nimensä.
Uusi InfoFinland-nimi kertoo selkeämmin, mistä palvelussa on kysymys: se tarjoaa tietoa
Suomesta. InfoFinland-verkkopalvelu kertoo Suomesta 12 kielellä. Kielivalikoima on poikkeuksellisen laaja globaalissa mittakaavassa. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta
Tunnetko Kamun, PatRekin ja VeroBotin? Chatbotit neuvovat yhdessä ulkomaalaista
yrittäjää. Miten perustan Suomeen yrityksen? Millaisen oleskeluluvan tarvitsen? Mitä veroja pitää maksaa? Esimerkiksi näihin kysymyksiin saa vastauksen Maahanmuuttoviraston,
Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen chatboteilta, joiden yhteistyötä testataan kesäkuun 2019 loppuun asti. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtionhallinnon
virastot Suomessa kokeilevat palvelua, jossa chatbotit vastaavat asiakkaiden kysymyksiin
yhteistyössä. Chatbotit palvelevat ulkomaalaisia yrittäjiä aluksi englanniksi. Lue lisää maahanmuuttoviraston sivuilta.
Sisäministeriön blogi, 23.11.2018
Suomen EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy - mitä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa on odotettavissa?

Tiedoksi
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta.
Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista
ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Seuraava uutiskirje julkaistaan
tammikuun puolessa välissä.

Tunnelmallista itsenäisyyspäivää ja mukavaa joulun odotusta!

