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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Joulukuu 2019  

Alueelliset MAKO-verkostojen kokoukset pidettiin 20.11. Rovaniemellä ja 21.11 Torniossa. Kokouksien 
materiaalit on nyt luettavissa  yllä olevien linkkien kautta MAKO-verkoston sivuilta. Mikäli osallistuit ko-
kouksiin, annathan palautetta linkissä olevan webropol kyselyn kautta. 

Alueelliset toimijat tiedottavat 

Rasisminvastaisen viikon suunnittelu alkaa  
Rasisminvastainen viikko on ensi keväänä viikolla 12 eli 16.-22.3.2020. Ensimmäinen verkostopalaveri ai-
heen tiimoilta järjestetään SPR Lapin piirin koulutustilassa, (Lähteentie 10), torstaina 12.12. kello: 
14.00.  Palaverin tavoitteena on suunnitella yhdessä, miten saamme rasisminvastaista viestiä näkyväksi 
kyseisellä viikolla. Kuka tahansa voi kantaa kortensa kekoon viemällä tätä tärkeää sanomaa eteenpäin, 
esimerkiksi tahollansa järjestää pienen tapahtuman tällä teemalla tai jakaa sosiaalisessa mediassa "Ei 
rasismille!"-logoa. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan! Lisätietoja aiheesta antaa  16.12. saakka  

Hanna-Leena Martin (etunimi.sukunimi@redcross.fi), sen jälkeen lisätietoja voi kysyä sprlappi@redcross.fi tai 
0401701955.  

Rovaniemen seurakunta kutsuu mukaan joulunajan tapahtumiin 
Jouluvaellus Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä. Opastetut vaellukset lähtevät museon parkki-
paikalta puolen tunnin välein, os. Pöykköläntie 4. Vaelluksen yleisöajat: 
-Su 15.12. Lähtöajat: klo 16, 16.30, 17, 17.30. Museon kahviossa mahdollisuus syödä joulupuuroateria, 
10€ sis. kahvi.  klo 18 perinteisiä joululauluja pirtissä, Mika Pohjantähti 
-Ma 16.12. Lähtöajat klo 18, 19, 19.30. Perheiden jouluhartaus pirtissä klo 18.30, Elina Rask-Litendahl 
-Ke 18.12. Lähtöajat klo 18, 18.30, 19, 19.30 (Museon kahvio ei ole yleisölle auki) 
-La 21.12. Lähtöajat klo 13.30, 14, 14.30, 15.00. Museon kahviossa mahdollisuus syödä joulupuuroateria, 
10€ sis. kahvi. klo 15.30-16.00 Rovaniemen Neuvokkaan vapaaehtoset laulattavat Joululauluja 
 
-Kauneimmat kansainväliset joululaulut kirkossa keskiviikkona 18.12. kello 20.00 
-Jouluyön messu kirkossa 24.12. klo 23.00 
 

Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeen vuoden kolmas uutiskirje on 

ilmestynyt!  
Joulukuun uutiskirjeen teema on kohtaava asiakastyö. Kirje sisältää koosteen Pakolaistaustaisten ohjaus 
–hankkeen ”Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena” –väliseminaarin asiantuntijapuheenvuoroista ja 
uutiskirjeen lopussa esittelemme vielä kohtaavan asiakastyön toimintatavan ja teemoitetun koulutuksen. 
Löydät uutiskirjeen tämän linkin kautta! 
 
Löydät kaikki hankkeen uutiskirjeet jatkossa myös hankkeen kotisivuilta osoitteesta: https://www.ely-
keskus.fi/web/pakolaistaustaisten-ohjauksen-kehittaminen-hanke/ 
 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-alueelliset-mako-verkostot#Rovaseutu
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-alueelliset-mako-verkostot#Meri-Lappi
https://link.webropolsurveys.com/S/335E600A5F129193
mailto:sprlappi@redcross.fi
https://www.ely-keskus.fi/documents/36462435/0/Uutiskirje+3.pdf/260bbc03-e3eb-4a14-817a-fc2b8b843fd5
https://www.ely-keskus.fi/web/pakolaistaustaisten-ohjauksen-kehittaminen-hanke/
https://www.ely-keskus.fi/web/pakolaistaustaisten-ohjauksen-kehittaminen-hanke/
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Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 

Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjeste-

tään 23.4.2020 
Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten kotoutumista 
ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä esitellään monialai-
seen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja sujuvan yhteistyön haastei-
siin. Voit osallistua ohjelman suunnitteluun vinkkaamalla Sylvia-hankkeelle päivän teemaan liittyvän hyvän 

puhujan, aiheen tai käytännön, josta haluaisit kuulla tai jota haluaisit esitellä. Ohjelmaan liittyviä toiveita ja 
ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen: sylvia@tem.fi 31.12.2019 mennessä. 
 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 

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 mil-
joona 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 
 

”Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä 

ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen” raportti julkaistiin 

29.11.2019 
Kotona Suomessa -hanke (ESR) ja sen yhteydessä toimivat seitsemän pilottihanketta ovat laatineet rapor-
tin pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävien hankkeiden tuloksista 
ja havainnoista. Raportin voit lukea hankkeen verkkosivulta. 

 

 

Tiedoksi  

 
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta. Halutessasi pois-
tua postituslistalta tai tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista 
MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Seuraava uutiskirje julkais-
taan tammikuussa!  
 
 
Mukavaa joulun odotusta! 
 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-marraskuussa-rahoituksesta-noin-miljoona-euroa-kotoutumistoimiin
https://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Mahdollisuuksia%2C%20toivoa+ja+luottamusta/079a09c9-5fae-43c8-b187-e50a3ea2e39e
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

