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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Marraskuu 2019
Seuraavat MAKO- verkostojen kokoukset
Rovaniemen MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran 20.11.2019 klo 13-15.30 Lapin ELY-keskuksen
tiloissa.
Huomioi vaihtunut kokouspaikka!
Meri-Lapin MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran Torniossa Aineen taidemuseolla (Torikatu2)
21.11.2019 klo 13-15.30.
Molempiin tilaisuuksiin ilmoittautuminen on päättynyt 14.11.2019 ja ilmoittautuneille on lähetetty vahvistusviesti.

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja
jatkuu 29.11.2019 uudella jaksolla
Uusi jakso julkaistaan kuun viimeisenä perjantaina klo 9.00 ja on katsottavissa noin kuukauden. Marraskuun jaksossa keskitymme osallisuuden teemoihin Elina Pajulan alustuksen myötä. Muistathan, että ne
työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Lue ohjeet osallistumiselle kotouttaminen.fi sivulta. Webinaareissa alustajina ja keskustelijoina ovat järjestöaktiivi ja MakeSomeNoise-puhuja Noor Assad, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja Suomen Pakolaisavulta ohjaaja Mohamed Ali. Webinaarin toinen jakso on vielä katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube kanavalla.

Monimuotoiset työyhteisöt: avain onnistumiselle 2.12.2019, klo 8.30
- 15.00, Oulu
Oulun kaupungin Maahanmuuttajaneuvosto järjestää Monimuotoiset työyhteisöt: avain onnistumiselle seminaarin. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille monimuotoisen työyhteisön vahvuuksia ja tarjota
työkaluja sen luomiseksi ja johtamiseksi. Ohjelma ja ilmoittautuminen

Syrjintä Suomessa – Asiantuntijafoorumi 3.12.2019 klo 9-14, Kansallismuseon auditorio, Helsinki
Oikeusministeriön järjestämän asiantuntijafoorumin tarkoituksena on käydä keskustelua syrjinnästä suomalaisessa yhteiskunnassa. Foorumissa keskustellaan tutkimustiedon lisäksi myös syrjinnän asiantuntijaja kokemustiedosta. Foorumin tuloksia hyödynnetään kansallisen rasismin ja syrjinnän torjunnan ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman laatimisessa. Foorumiin toivotaan osallistujiksi laajasti kansalaisyhteiskunnan edustajia, viranomaisia ja tutkijoita, jotka toiminnassaan käsittelevät syrjintää tai eri väestöryhmien välistä eriarvoisuutta. Lisätietoja ja tarkempi ohjelma: katriina.nousiainen(at)om.fi
Ilmoittautuminen Webropol lomakkeen kautta.
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Taide maahanmuuttajien kotoutumisen avaimena -seminaari,
11.12.2019, Kajaani
Miten maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tukea myös muilla kuin työllistymistä tai kielen ja yhteiskuntatiedon vahvistamista tukevilla toimenpiteillä? Voiko taide- ja kulttuuriosaaminen auttaa kotoutumaan? Pääsevätkö maahan muuttaneet taiteilijat riippumatta maahantulosyistä mukaan olemassa oleviin
taiteen piireihin? Miten tunne kuulumisesta ja arvostuksesta sekä kotoutuminen koskettavat meitä kaikkia ja miten taide voidaan valjastaa yhdeksi keskeisimmäksi välineeksi sen ymmärtämiseksi?
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! Tilaisuus on osallistujille maksuton ja siihen ovat tervetulleita
osallistumaan kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla maahanmuuttajia työssään kohtaavat taideja kulttuuritoimijat, viranomaiset, päättäjät, järjestöjen ja oppilaitosten edustajat sekä muut aiheesta
kiinnostuneet. Tutustu ohjelmaan kotouttaminen.fi sivulla.

Supporting Refugees’ Mental Health- konferenssi 11.-12.12.2019,
THL, Helsinki (+livestreemaus)
Tapahtuman tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä ja kuulla parhaista käytännöistä European Psychiatric Associationin (EPA) Guidance Mental Health Care of Migrants -suositusten hengessä. Kokoamme yhteen eurooppalaisia mielenterveystyön päättäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan sekä vaihtamaan tietoa ja kokemuksia pakolaisten mielenterveyden tukemisesta. Päivien aikana puheenvuoroja
pitävät mm. professorit Meryam Schouler-Ocak, Levent Küey ja Iris Tatjana Graef-Calliess sekä tohtori
Marianne C. Kastrup. Konferenssi on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumista. Ohjelmatiedot löytyvät tapahtuman verkkosivulta.

”Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä
ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen” raportti julkaistaan
29.11.2019 klo 8-11.30, Scandic Hotel Marski, HELSINKI + livestreemaus
Kotona Suomessa -hanke (ESR) ja sen yhteydessä toimivat seitsemän pilottihanketta ovat laatineet raportin pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävien hankkeiden tuloksista
ja havainnoista. Tilaisuuden kutsu ja ohjelma. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 15.11.2019 klo 16 mennessä tämän linkin kautta. Lisätiedot: Laura Ruuskanen, puh. 0295 020 939, laura.ruuskanen(a)ely-keskus.fi

Vuoden 2019 Perheryhmäkotipäivät järjestetään 4.-5.12.2019 Helsingissä
Perheryhmäkotipäivät järjestetään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen TUKENA-hankkeen yhteistyönä. Ohjelmassa on muun muassa TUKENA-hankkeen
käytännönläheisen kehittämistyön tuloksia, tutkimustietoa nuorten elämästä ilman perhettä, Pakolaisneuvonnan lakimiehen faktaa perheenyhdistämisestä ja työpajatyöskentelyä.
Lisätietoa Perheryhmäkotipäivistä lähiaikoina kotouttaminen.fi tapahtumat osiossa.

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet
Hae TEM:n järjestöavustusta 26.11.2019 mennessä
Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2020 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta,
jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuoden 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta
erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä
kysymyksissä. Lue lisää kotouttaminen.fi sivun uutisesta.
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AMIF-haku käynnistyy jälleen marraskuussa
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku järjestetään ajalla
18.11.2019-17.1.2020. Rahoitusta on haettavissa yhteensä noin neljä miljoonaa euroa, josta noin miljoona myönnetään kotoutumistoimiin. Lue lisää kotouttaminen.fi sivun uutisesta.
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.

Uutisia, raportteja, julkaisuja, työkaluja
Visualisoidun kaavion avulla selkeämpi kuva kiintiöpakolaisten matkasta suomeen
Navigaattori-hanke on julkaissut kaavion kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen. Kaavio antaa selkeän yleiskuvan
kiintiöpakolaisen vaiheista ja polusta uuteen kotikuntaan. Sitä voi hyödyntää kuntien asiakastyön suunnittelussa ja
kehittämisessä eri toimialoilla ja moniammatillisesti. Lisäksi siitä on hyötyä vapaaehtoistyössä. Kaavio on vapaasti
käytettävissä ja jaettavissa eteenpäin.

Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät - Suomen raportti julkaistu
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten startup-yrittäjät ja kansainväliset osaajat on huomioitu Suomen maahanmuuttopolitiikassa, sekä sitä, millä tavoin Suomen hallitus kilpailee kolmansista maista tulevista startup-yrittäjistä ja
kansainvälisistä osaajista. Tutkimuksen keskiössä ovat vuonna 2018 käyttöön otettu startup-yrittäjien oleskelulupa
ja tähänastiset kokemukset siitä sekä hallituksen vuonna 2017 lanseeraaman Talent Boost-toimenpideohjelman vaikutukset. Tutkimuksessa perehdytään myös paikallisten toimijoiden, kuten kaupunkien ja yliopistojen toimiin kansainvälisen startup-yrittäjyyden tukemiseksi. Lue lisää Euroopan muuttoliikeverkoston sivuilta.

Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 ja selonteon valmistelu yhdistyy
Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 valmistelu jatkuu ja yhdistyy eduskunnan edellyttämän kotoutumisen selonteon valmisteluun. Keväällä 2019 järjestetty kaikille avoin Kick Off -tilaisuus loi pohjaa valmistelulle, joka jatkuu muun muassa yhteistyössä tilaisuudessa tunnistettujen keskeisten sidosryhmien
kanssa. Lue lisää kotouttaminen.fi sivun uutisesta.

Äidit mukana -hankemallista on tehty tuotekortti
Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset kotona olevat äidit, joiden lapsi on aloittanut
tai aloittamassa koulunkäynnin perusopetuksessa. Kohderyhmään kuuluvat eivät ole vielä osallistuneet
kotoutumiskoulutukseen tai ammattiin valmentavaan koulutukseen. Hankkeeseen voivat osallistua myös
äidit, joiden suomen kielen kielitaito on pitkän kotonaolon jälkeen heikko ja estää jatko-opinnot tai työelämään siirtymisen. Hankemallin tuotekortti on nyt valmis ja se löytyy hankkeen nettisivuilta. Tässä
myös suora linkki tuotekorttiin.
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Tiedoksi
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta. Halutessasi poistua postituslistalta tai tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista
MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Seuraava uutiskirje julkaistaan jouluukuun puolessa välissä.
Mukavaa talven odotusta!

