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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Tammikuu 2019
Seuraavista MAKO-verkostojen kokousajankohdista ja tapahtumista tiedotetaan alkuvuodesta. Edellisten kokouksien materiaalit löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta.
Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille
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 ilmoittautumisohjeet löytyvät kotouttaminen.fi sivuston tapahtumakalenterista.
Lisätietoja antavat aluekoordinaattorit: Sanna Hiltunen, Lappi ja Tanja Tammimies, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
Ennakkotieto: OSMA - Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti - hankkeen
päätösseminaari järjestetään 19.3.2019 klo 12-16. Tarkemmat tiedot julkaistaan lähempänä ajankohtaa, varaa ajankohta kuitenkin jo kalenteriisi. Lisätietoja: projektipäällikkö
Hellevi Tervo, hellevi.tervo(at)redu.fi
Muualla Suomessa ja verkossa
Polarisaatio ja kotoutuminen 22.1.2019, klo 9 – 16, Hotelli Lasaretti, 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.fi-hankkeen kanssa päivän koulutuksen, jossa paneudutaan yllä oleviin kysymyksiin sekä teoreettisesti että hyvin käytännönläheisellä tavalla. Koulutuksen pääpuhuja on
polarisaatioteoreetikko Bart Brandsman Hollannista. Tilaisuuden kielinä ovat suomi ja englanti. Ilmoittautuminen webropol lomakkeen kautta. Lisätietoja: tanja.tammimies@elykeskus.fi
Pohjoismainen webinaari ulkomailla syntyneiden naisten työelämäosallisuuden edistämisestä 29.1.2019. Lue lisää ja ilmoittaudu Nordic welfaren sivun kautta. Webinaarin tiedot
ovat ruotsiksi.
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Siirtolaisuusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin ja
Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakkaana koulutuksia järjestetään 28.-29.1.2019 Helsingissä, 20.-21.2.2019 Tampereella ja 20.-21.3.2019 Oulussa
ja niihin on mahdollista osallistua joko yhtenä tai kahtena päivänä, tai molempina. Lisätietoja ja ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin tästä linkistä: https://bit.ly/2BJ2Vra
Ihmiskaupan vastainen koulutus on osa IOM Suomen-maatoimiston ”ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi Suomessa HOIKU” -hanketta (https://iom.fi/en/hoiku). Siirtolaisuusterveyden koulutus on osa EU:lle toteutettavaa ”Train4M&H” -hanketta, jonka sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille kohdennettua osa-koulutusta Suomessa toteuttavat
IOM:n Suomen maatoimisto ja DIAK.
Joulukuussa järjestetty ”Kysy Kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat” webinaari on katsottavissa osoitteessa: https://tem.videosync.fi/kysy-kotouttamisesta. Tässä tallenteessa
näkyvät myös chatissa esitetyt kysymykset ja asiantuntijoiden niihin kirjoittamat vastukset.
Alueelliset toimijat tiedottavat
Rasisminvastainen viikko 18.–24.3.2019 #elämänlaatu #livskvalitet #qualityoflife
RV- viikon suunnittelut on polkaistu käyntiin ja ensimmäisellä tapaamisella saimme jo valmiiksi päätapahtuman rungon ja ideoitua viikon ohjelmaa. Päätapahtumien lisäksi haastamme Teitä kaikkia osallistumaan viikkoon oman kiinnostuksen ja panostuksen rajoissa!
Jos olette kiinnostuneita tahoillanne järjestämään jotain pientä tai suurta, yhdessä tai itsenäisesti olemme kampanjatiimeineen mielellämme tukenanne. Toivotamme teidät tervetulleiksi mukaan myös seuraavaan suunnittelutapaamiseen, joka pidetään Rovaniemellä
Popparissa Revontulessa perjantaina 25.1.2019 klo 12-14. Lisätietoja: katja.junnila@redcross.fi
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.
Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön
Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat hakea 1.1.–31.3.2019
KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat
voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea hätätapausten vastaanottoon. Linkki uutiseen Kotouttaminen.fi sivulle
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Uutisia, työkaluja ja julkaisuja
kotoutumisentukena.fi on avattu!
Uudessa palvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten kielikerhoja, kohtaamispaikkoja ja vertaisryhmiä. Valtakunnallinen palvelu
on suunnattu kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Sen kielet
ovat suomi ja ruotsi. Verkkopalvelu vahvistaa kotoutumista tukevan työn koordinaatiota,
toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Se tukee alueellisten palveluiden
suunnittelussa ja yhteiskehittämisessä tuomalla näkyviin toimijoiden ja palveluiden monimuotoisen kokonaisuuden ajantasaisesti. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta ja tutustu
verkkopalveluun: kotoutumisentukena.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä maakunnan liittojen ja ELY-keskusten,
ministeriöiden ja järjestöjen kanssa seuraavaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kauden
2021-2027 ohjelmatyötä. Valmistelussa on kartoitettu toimintaympäristön haasteita elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä, vähähiilisen talouden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, saavutettavuudessa ja liikenteessä, työllisyydessä ja osaamisessa sekä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja köyhyyden torjumisessa. TEM pyytää
sidosryhmiä, kumppaneita ja EU-rahoituksen hyödynsaajia ottamaan kantaa keskeisiin
haasteisiin Otakantaa.fi kyselyssä. Palautetta hyödynnetään ohjelmakauden valmistelussa.
Kyselyyn voi vastata 18.1.2019 asti. Linkki kyselyyn: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/317/osallistuminen/628/kysely/
Suomeen ykkössija Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa – Forssan sovittelumalli turvapaikanhakijoiden ja paikallisten välillä palkittiin. ECPA 2018 -kilpailun teemana oli poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Lue lisää Ylen uutisesta.
Tervetuloa Suomeen –opas on julkaistu
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Perustietoa Suomesta -oppaan nimi on muuttunut
ja sen sisältö on päivitetty. Lue lisää kotouttaminen.fi -sivuilta.

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
helmikuun puolessa välissä.

