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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Maaliskuu 2019  
 

Seuraava koko Lapin MAKO-verkoston tapaaminen järjestetään 11.6.2019 Rovaniemellä. Kokouksen yh-
teydessä järjestetään myös verkostoitumistilaisuus Lapissa asuville Syyrialaisille. Tapahtuman yhteydessä 
on klo 10-13 välisenä aikana alueella järjestetään toiminalliset messut, jossa Syyrialaiset pääsisivät tu-
tustumaan eri toimijoihin ja heidän tarjoamiin palveluihin yms. Kutsummekin nyt kaikki aiheesta kiinnos-
tuneet toimijat suunnittelemaan tapahtumaa 28.3. klo 13.00-14.30 Rovaniemelle tai skypellä. Tapahtu-
man sisältöön voi vielä vaikuttaa hyvinkin paljon ja otamme mielellään huomioon toimijoiden omat ideat 
ja ajatukset tapahtuman sisällöstä. Ilmoittaudu mukaan suunnittelutapaamiseen: sanna.hiltunen@ely-
keskus.fi 

Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammatti-
laisille 
 
WEBINAARI 28.3.2019 klo 15-16: ETÄVERTAISTOIMINTA – VERTAISTOIMINTAA VIDEOYHTEYDEN VÄLITYK-
SELLÄ. Onko paikkakunnallasi tarvetta kotoutumista edistävälle vertaistoiminnalle, mutta resurssit tai 
sopiva vertaisohjaaja toiminnan järjestämiseksi puuttuvat? Tule kuulemaan Pakolaisavun kokemuksista ja 
suosituksista etävertaistoiminnan järjestämiseen liittyen ja tapaamaan samalla muita aiheesta kiinnostu-
neita! Webinaari toteutetaan verkkovälitteisesti Zoom-työkalulla. Tavoitteellisessa vertaistoiminnassa 
osallistujat saavat faktatietoa vertaisohjaajilta ja tukea muilta, joilla on samanlainen elämäntilanne. 
Parhaimmillaan vertaistoimintaan osallistuvan itseluottamus kasvaa, hänen tietonsa ja voimavaransa li-
sääntyvät ja hän löytää paikkansa olla ja toimia uudessa yhteiskunnassa. Webinaarissa esitellään Pako-
laisavun kokemuksia etävertaisryhmätoiminnasta ja kerrotaan suositukset toiminnan järjestämiseen. Ker-
romme myös minkälainen rooli Pakolaisavulla voi olla etävertaistoiminnan järjestämisessä ja esitte-
lemme tukimateriaalin. Webinaarissa tapaatte Pakolaisavun vertaistoiminnan asiantuntijoita. Webinaari 
on suunnattu pääasiassa kotoutumisen parissa toimiville henkilöille, mutta siihen voivat osallistua kaikki 
asiasta kiinnostuneet. ILMOITTAUDU: -> https://fi.surveymonkey.com/r/N8Q6GF3 Lisätietoja: Heli Tikka-
nen, Vertaistoiminnan suunnittelija, heli.tikkanen@pakolaisapu.fi, 044 768 9346 
  

Toimijat tiedottavat 
 
Rasisminvastainen viikko toteutetaan 18.–24.3.2019 välisenä aikana. Vuoden 2019 rasisminvastaisen vii-
kon 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. Rasisminvastainen viikko nä-
kyy ja kuuluu myös Lapissa. Viikon tapahtumat Rovaniemellä löytyvät parhaiten facebook sivun kautta : 
www.facebook.com/rasisminvastainenviikkoroi/  #elämänlaatu #livskvalitet #qualityoflife 

https://fi.surveymonkey.com/r/N8Q6GF3
http://www.facebook.com/rasisminvastainenviikkoroi/
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Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen lisätukia 31.3. asti 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha ovat kuntien 
haettavissa 31.3.2019 asti KEHA-keskuksesta. Laskennallisen korvauksen lisäosa maksetaan kuntaan 
vuonna 2018 saapuneista, kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä. Bonusraha voidaan myöntää kunta-
paikkapäätösten perusteella kunnille, jotka ovat vuonna 2018 aloittaneet pakolaisten vastaanoton tai ko-
rottaneet kuntapaikkamääräänsä. Lue uutinen aiheesta kotouttaminen.fi sivulta 
 
Sisäministeriö on avannut turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen tur-
vallisuuden rahaston (ISF) haut ajalle 4.3.−29.3.2019. AMIF-rahastosta myönnetään rahoitusta hankkeille, 
jotka kehittävät yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja tukevat kiintiöpakolaisten kotoutu-
mista. Tarkemmat tiedot löytyvät rahaston sivuilta. 

Raportteja, julkaisuja, työkaluja 
 
Euroopan muuttoliikeverkoston maahanmuuttosanaston uusi versio on julkaistu suomeksi. Nyt julkaistu 
sanasto on suomenkielinen versio Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) työstämän monikielisen Maahan-
muutto- ja turvapaikkasanaston viime vuonna julkaistusta verkkoversiosta. Sanasto sisältää 468 termiä 22 
eurooppalaisella kielellä. Lue uutinen aiheesta kotouttaminen.fi sivulta. 
 
Sanastoa voivat käyttää työnsä tueksi kaikki maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamissektoreilla työs-
kentelevät tahot. EMN:n mukaan sanasto tukee faktoihin perustuvaa ja asiallista julkista keskustelua, 
jossa maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyviä termejä käytetään usein epätarkasti 
tai ne sekoitetaan keskenään 
 
Opetushallitus on julkaissut esitteen ”Perustietoja ja -taitoja – Maahanmuuttajat aikuisten perusopetuk-
sessa”. Esite on luettavissa sähköisenä OPH:n verkkosivuilla. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat tuottaneet laajan video-
pohjaisen koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. PALOMA-koulutus tar-
joaa käytännönläheistä tietoa työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille. Koulutus pohjautuu 
THL:n vuonna 2018 julkaisemaan PALOMA-käsikirjaan. Koulutus antaa hyvät perustiedot pakolaistaustai-
sen asiakkaan kohtaamiseen ja se rakentuu 16 eri teemaisesta videosta sekä niihin liittyvästä tehtäväpa-
ketista. Koulutuskokonaisuuden käyttäjiä ovat esimerkiksi ammattilaiset ja organisaatiot, oppilaitokset 
ja niiden opiskelijat sekä vapaaehtoistyöntekijät. PALOMA-koulutus löytyy THL:n sivulta. 
 
 
Matkalla ammattiin -sivu tarjoaa kattauksen tietoa ja vinkkejä maahanmuuttajien koulutuspolkujen ja 
työllistymisen tueksi. Mukana on materiaalia seitsemällä kielellä viideltä hyvin työllistävältä alalta. Si-
vuston materiaalit toimivat työkaluna maahanmuuttajien ohjaustyötä tekeville, tietopakettina maahan-
muuttajille kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksista Suomessa sekä opetusmateriaalina. Materi-
aalit on laadittu Opin portailla –hankkeessa Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Videot voi katsoa 
matkalla ammattiin –sivulta. 
 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-sylvia-hankkeen-lisatukia-31-3-asti
https://eusa-rahastot.fi/tuen-hakijalle/haut-ja-hakumateriaalit
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/euroopan-muuttoliikeverkoston-maahanmuuttosanaston-uusi-versio-on-julkaistu-suomeksi
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuiset_perusopetuksessa_2019.pdf
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus
https://opinportailla.diak.fi/matkalla-ammattiin/
https://opinportailla.diak.fi/matkalla-ammattiin/
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Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luonut selkokieliset arjen turvallisuus ja ensiapuohjeet, 
jotka ovat kaikkien käytössä. Ohjeet sopivat niin vapaaehtois- kuin ammattilaiskäyttöön, niin tavallisille 
ihmisille kuin erityisryhmille. Opas kertoo selkosuomeksi toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa, 
siitä mitä ihmiselle hädän hetkellä tapahtuu, miten voi auttaa itseään, kodin turvallisuudesta ja palotur-
vallisuudesta. Oppaan voi ladata Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet sivulta PDF-muodossa. 
 
Oletko kiinnostunut siitä, millainen on pakolaisen polku ja mitä on humanitääristen kriisein taustalla? SPR 
on laatinut opetusmateriaalia kouluille esimerkiksi siitä, millaista on elää riskien keskellä, kun tapahtuu 
maanjäristys, on kuivuutta, tulva jne. Sovellus näyttää, missä päin maailmaa on erilaisia riskejä ja antaa 
lisämateriaalia asian käsittelyyn. Materiaalit löytyvät : www.riskienkeskella.fi 
 
Helsingin yliopistossa on esitetty tuore väitöskirja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja kotoutumistoi-
menpiteistä. Tuuli Kurki väitteli 22.2.2019 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ai-
heesta "Immigrant-ness as (mis)fortune? – Immigrantisation through integration policies and practices in 
education". Rasismi ja heikot työllistymismahdollisuudet ovat maahanmuuttajien arkea Suomessa. Heidät 
nähdään usein vain maahanmuuttajina, ilman henkilökohtaista historiaa, kokemuksia ja kiinnostusta. 
Tasa-arvoon pyrkivä koulutus saattaa siten vahvistaa rodullista eriyttämistä. Väitöskirjan mukaan, vaikka 
kotouttaminen pyrkii tekemään maahanmuuttajista aktiivisia ja tasavertaisia suomalaisen yhteiskunnan 
jäseniä, kotouttamistoimenpiteet voivat vahvistaa maahanmuuttajien syrjäytymistä ja marginalisointia. 
Uutinen väitöskirjasta sekä väitöskirjan sähköisenä julkaisuna Helsingin yliopiston sivulla. 
 
Nuorten viesti vanhemmille -videot ammattilaiskäyttöön: 
Miten pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän vanhempansa voivat 
rakentaa vuoropuhelua? Mitä vanhempien pitäisi tietää suomalaisesta koulusta tai seurustelukulttuu-
reista? Nuoret kertovat. Pakolaisnuorten tuki ry:n (ent. Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry) Nova-
hanke on työstänyt pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten ja miesten kanssa vanhem-
mille suunnattuja videoita. Videoiden kieliversiot ovat: suomi/englanti, arabia, persia ja somali. Videot 
ovat Kölvi-toiminnan kotisivuilla sekä Kölvi-toiminnan YouTube-kanavalla. 
 
Vihapuheen vastainen kampanja on käynnistynyt. Oikeusministeriön koordinoiman Against Hate -hank-
keen vihapuheen vastainen viestintäkampanja käynnistyi 4.2. mediataitoviikolla. Kampanjalla halutaan 
lisätä netinkäyttäjien tietoisuutta siitä, millainen sisältö on rangaistavaa vihapuhetta. Sillä pyritään myös 
lisäämään halukkuutta ilmoittaa poliisille rangaistavasta vihapuheesta. Kampanja koostuu televisiossa 
esitettävistä tietoiskuista, sosiaalisen median kampanjasta sekä verkosta löytyvästä materiaalista, joka 
auttaa rangaistavan vihapuheen tunnistamisessa. 
 
Tiedoksi  
 
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta. Halutessasi tie-
dottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä ai-
heesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Seuraava uutiskirje julkaistaan huhtikuun puolessa vä-
lissä. 

https://rednet.punainenristi.fi/parjataanyhdessa
http://www.riskienkeskella.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/kotouttamistoimenpiteet-voivat-vahvistaa-maahanmuuttajien-syrjaytymista
https://www.kolvi.fi/videot
https://www.kolvi.fi/videot
https://yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe
https://yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
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