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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Lokakuu 2018
Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset
Meri-Lapin MAKO, 14.11.2018 klo 12-15 Torniossa (HOX uusi päivä!)
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
Ohjelmat ja kutsut lähetetään marraskuun alussa ja löytyvät myös Lapin ELY-keskuksen
MAKO-verkoston nettisivuilta lähempänä kokousajankohtaa.
20.-21.9.2018 Kemissä pidettyjen Kotouttamisen yhteistyöpäivien materiaalit löytyvät
nyt MAKO-verkoston nettisivuilta
Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille
Lapin ELY-keskus ja Opetushallitus järjestää yhdessä Ulkomaalaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa – yleistietoa ja Opetushallituksen palvelut tilaisuuden
26.10.2018 klo 10 – 12. Tilaisuus on tarkoitettu aikuisia maahanmuuttajia sekä muita ulkomailla tutkinnon suorittaneita ohjaaville ammattilaisille. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen sähköpostilla antti.kanniainen@oph.fi Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä tai
Lapin ELY:ssä Rovaniemellä, Hallituskatu 3 B (Valtion Virastotalo, 1. krs) kokoustila Erottaja. Ilmoittautumiset sähköpostitse 22.10.2018 mennessä; tarja.tuononen@ely-keskus.fi
Tutustu mahdollisuuksien mukaan ennen tilaisuutta Opetushallituksen sivuihin osoitteessa
www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen Sivuilta löytyvät esimerkiksi erikieliset esitteet,
kaaviot tunnustamisesta, kaaviot ulkomaisista koulutusjärjestelmistä sekä hakuohjeet sisältävä hakemuslomake.
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke ja Turun yliopiston Brahea-keskus järjestävät syksyn aikana koulutuskiertueen kulttuuritietoisesta osaamisesta asiakastyössä.
Usealla paikkakunnalla järjestettävä maksuton koulutus on suunnattu pakolaistaustaisia
asiakkaita työssään kohtaaville kuntien työntekijöille. Lapin koulutus järjestetään
10.12.2018 Rovaniemellä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.
Muualla suomessa
Pakolaisesta kuntalaiseksi verkostopäivän ilmoittautuminen on avattu. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke kutsuu jälleen pakolaisten vastaanoton parissa kunnissa toimivia ammattilaisia, järjestöjä ja hankkeita Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivään torstaina 15.11.2018 Helsinkiin. Lue lisää kotouttaminen.fi sIvulta.
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7.11.2018 Verkostoista ja vapaaehtoisuudesta starttivoimaa kotoutumiseen, Helsinki.
Seminaari kokoaa yhteen vapaaehtoiset, järjestöt ja viranomaiset keskustelemaan ja kuulemaan kotoutumisen malleista ja työkaluista. Akvaariokeskustelussa avautuu mahdollisuus
sukeltaa muiden asiantuntijoiden kanssa dialogiin. Pääset myös osallistumaan viranomaisten ja järjestöjen yhteisenä työkaluna käytetyn Starttipajan simulointiin. Seminaari toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston ja Suomen Punaisen Ristin Starttivoimaa -hankkeen kanssa. Ohjelma ja ilmoittautumiset 30.10.2018 mennessä seuraavasta linkistä
Talent Boost Summit 2018 Tampereella 7.11.2018. Tapahtuma keskittyy osaajien houkutteluun ja siihen liittyviin haasteisiin ja yritysten kokemuksiin. Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti HR ja rekrytoinnin ammattilaisille, mutta kutsu koskee lisäksi liike-elämän
vaikuttajia, kansainvälisiä talentteja, kaupunkien ja julkishallinnon edustajia, korkeakoulujen edustajia, julkisia palveluntuottajia sekä päätöksentekijöitä. Tapahtuma on maksuton ja englanninkielinen. Lue lisää tapahtuman sivuilta.
Verkossa
Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarja jatkuu
perjantaina 2.11. 2018 klo 9–11. Webinaarisarjan marraskuun aiheena on: ” Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?” Webinaarissa puhutaan kulttuuritietoi-

suuden perusteista ja sen merkityksestä asiakastyössä. Teemoina ovat kulttuurien
moninaisuus opetuksessa, maahanmuuttajat asiakkaina ja ammattilaisina sosiaalija terveysalalla sekä monikulttuurinen vuorovaikutus. Webinaaria voi seurata omalta
koneelta paikasta riippumatta nettiselaimen kautta. Webinaarin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajia työssään kohtaavat ja heidän parissaan työskentelevät
ammattilaiset. Ilmoittaudu webinaariin oheisen linkin kautta 29.10.2018 klo 16
mennessä. Seminaarin lisätiedot ja ohjelma
Syksyn viimeisen webinaarin lähetetään 14.12.2018 ja sen aiheena on: Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat. Aikaisemmin lähetetyt webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube kanavalla.
Pakolaisapu toteuttaa Tiedosta tekoihin – Ratkaisuja kotoutumiseen - webinaarin
5.11.2018 klo 18-19 : Lue lisää webinaarista ja webinaarisarjan muista jaksoista pakolaisavun nettisivuilta.

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja
Verkkokoulu opastaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL) sekä COPE-hanke ovat avanneet sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulun, jonka avulla voi opiskella
eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Lue lisää.
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Suomen pakolaisapu: Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat neuvonta- ja
ohjaustyössä. Tukeakseen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä
sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen opiskelijoiden ymmärrystä maahan muuttaneiden nuorten aikuisten elämästä Suomessa Kurvi-hanke on toimittanut tämän Tienhaaroja ja
umpikujia -oppaan. Oppaaseen on koottu asiakastyön tapausesimerkkejä Ohjaamoissa maahanmuuttajanuorten kanssa neuvontatyötä tekeviltä Kurvi-hankkeen ohjaajilta. Lue lisää
(www.pakolaisapu.fi)
Pakolaisavun Linkki –hankkeessa on tehty eri kielillä päiväkotisanastoja ja ne löytyvät
nyt netistä tästä linkistä: https://pakolaisapu.fi/pakolaisapu/materiaalit/
TRUST-hanke kokosi välineitä yksin tulleiden alaikäisten maahanmuuttajien tukemiseen. Suomen Akatemian TRUST-hanke on julkaissut tiekartan yksin tulleiden alaikäisten
maahanmuuttajien kuulumisen tunteen tukemisesta ja sosiaalisen tuen kehittämisestä
Suomessa. Hanke esittää Suomeen lapsiystävällistä integraatiopolitiikkaa, joka edesauttaisi yksin tulleiden lasten ja nuorten kuulemista ja loisi toivoa heidän elämäänsä. Lue lisää
(www.kotouttaminen.fi)
Oikeusministeriö: Yhteiselon avaimia. Virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Julkaisu muodostaa oppaan, jossa käydään läpi sitä, mitä hyvät väestösuhteet
kuntatasolla tarkoittavat, miten väestösuhteiden tilaa voi seurata ja miten paikallisten
väestöryhmien välistä yhteisymmärrystä voidaan lisätä. Kunnalla on monta eri roolia väestösuhteiden edistämisessä. Opas tarjoaa työkaluja ja käytännön esimerkkejä edistämistyöhön ja opastaa kunnan eri toimialoja huomioimaan yksittäisten toimintojen laajemmat väestösuhdevaikutukset. Esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnittelun avulla voidaan huolehtia
siitä, että palveluissa otetaan huomioon kaikkien väestöryhmien tarpeet. Moninaisuusviestinnällä tuodaan esiin sitä, miten erilaisuus voi toimia myönteisenä voimavarana. Rahoituksella voidaan tukea väestösuhteita edistävää toimintaa. Yhteisöllisiä tiloja ja kohtaamispaikkoja luova kaupunkisuunnittelu mahdollistaa vuorovaikutusta. Kumppanuus kolmannen sektorin ja vähemmistöjä edustavien järjestöjen kanssa luo edellytyksiä hyvien
väestösuhteiden ylläpitoon. Kunta voi oppaassa esiteltyjen menetelmien avulla osaltaan
lisätä vuorovaikutusta, parantaa asenteita, mahdollistaa osallisuuttaa ja kasvattaa turvallisuutta kunnassa asuvien ihmisten kesken. Lue lisää (www.valtioneuvosto.fi)

Tiedoksi
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta ely-keskus.fi.
Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista
ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi.
Aurinkoista syksyä!

