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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Lokakuu 2018  

 
Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset  
 

Meri-Lapin MAKO, 14.11.2018 klo 12-15 Torniossa 
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 on lähetetty marraskuun alussa ja ne löytyvät nyt myös Lapin ELY-kes-
kuksen MAKO-verkoston nettisivulta ja yllä olevista linkeistä. 
 

 

Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille  

 
Haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen 

27.11.2018 klo 9–15 Etäkatsomo Rovaniemellä: Lapin ELY-keskus, Seppä, Hallituskatu 3 B, 

Rovaniemi. Seminaarissa käsitellään eri haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuut-
tajien kotoutumisen tukemista. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kohderyhmän 
haasteista ja saatavilla olevista palveluista. Tilaisuus on suunnattu Kaakkois-Suomen ja 
Hämeen alueilla maahanmuuttajia työssään kohtaaville eri alojen ammattilaisille, 
mutta sitä voi seurata myös Rovaniemen ja Porin etäkatsomoissa. Tämän osallistujille 
maksuttoman tilaisuuden järjestää Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä Kaakkois-Suo-
men ja Hämeen ELY-keskusten kanssa.   
Puheenvuorot: 
Pakolaisten mielenterveyden tukeminen - PALOMA-käsikirjan esittely 

  Projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas, THL/ PALOMA-hanke 
Kunniaan liittyvän väkivallan sekä tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäiseminen 
Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö Johanna Latvala, Ihmisoikeusliitto 
Ihmiskaupan uhrien ensivaiheen tunnistaminen ja palveluohjaus 
Projektikoordinaattori Jaana Sipilä, HOIKU-hanke, IOM 
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien palveluohjaus  

  Koordinaattori Eeva Airikkala, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma 
  Tarkempi ohjelma löytyy kotouttaminen.fi sivustolta. 
 

Ilmoittautuminen Rovaniemen etäkatsomoon tapahtuu webropol lomakkeen kautta  
20.11.2018 klo 16 mennessä. 

 

 
 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22565117/Kutsu+ja+ohjelma+14.11.2018_Tornio/fbcdc2e3-11d9-4150-9c57-72e32530d177
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22565117/Kutsu+ja+ohjelma+14.11.2018_Tornio/fbcdc2e3-11d9-4150-9c57-72e32530d177
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22564993/Ohjelma+ROI+Mako+21.11.2018/253f07fc-737e-4ff4-a1d0-b90af80a89cc
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/21971239/Salla+29.11.2018/6908cc34-3294-4413-985e-a36cded5dbaa
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/ROI_haavoittuvassa+asemassa+olevien+kotoutumisen+tukeminen+27112018.pdf/0c7561fa-943a-fe2f-6a64-ba09ced9bf85/ROI_haavoittuvassa+asemassa+olevien+kotoutumisen+tukeminen+27112018.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/93CC7A31A2F77CD6
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Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke ja Turun yliopiston Brahea-keskus järjestä-
vät 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 ja verkossa 

   
Webinaari 16.11.2018 klo 13-14, Yhteiskuntaorientaatio ja asukastyö onnistuneen 
kuntaan kotoutumisen tukena.  Webinaarissa esitellään, millainen on Pakolaisavussa ke-
hitetty Omakielinen yhteiskuntaorientaatio. Mitkä elementit takaavat onnistuneen yhteis-
kuntaorientaation? Mitä Pakolaisapu voi tarjota yhteiskuntaorientaation järjestämiseksi? 
Minkälainen on yhteiskuntaorientaation kouluttajan rooli? Lue lisää Pakolaisavun nettisi-
vuilta. 

Onnistunut kotoutuminen – omakielinen yhteiskuntaorientaatio osaksi kotoutumispal-
veluita -tilaisuus järjestetään maanantaina 26.11.2018 klo 8.30-12.15 Helsingissä. Ti-
laisuus on suunnattu erityisesti kuntien sekä työ- ja opetushallinnon päättäjille, palvelui-
den suunnittelusta ja hankinnasta vastaaville henkilöille sekä vapaan sivistystyön toimi-
joille. Tilaisuus taltioidaan suorana, joten sitä voi seurata myös etänä. Verkon kautta tilai-
suutta seuraaville lähetetään webcast-linkki sähköpostitse noin kahta päivää ennen tilai-
suutta. Lue lisää kotouttaminen.fi Ilmoittaudu paikanpäälle 8.11.2018 mennessä. Lisätie-
toja: laura.ruuskanen@ely-keskus.fi 

 
kotoutumisentukena.fi -sivuston julkaisuseminaari ke 12.12.2018 klo 8:30-13, Helsinki 
kotoutumisentukena.fi on kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisö.  Palvelu vahvistaa 
kotoutumista tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yh-
teistyötä.  Sitovat ilmoittautumiset seminaariin webropol lomakkeen kautta 4.12. men-
nessä. 

Syksyn viimeinen kotouttamisen webinaarisarjan webinaari lähetetään 14.12.2018 klo 
9-11 ja sen aiheena on: Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat.  
Mukana vastaamassa yleisön lähettämiin kysymyksiin on asiantuntijoita kotouttamistyön 
eri sektoreilta.  Ilmoittautuminen ja ohjeet ennakkokysymysten lähettämiseksi julkaistaan 
marraskuun puolessa välissä kotouttaminen.fi sivuston tapahtumakalenterissa. Aikaisem-
min lähetetyt webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube ka-
navalla. 

Sotatraumatisoituneiden kohtaaminen ja hoito 15.11.2018 klo 9-15, Pudasjärvi, 
HUOM! Etäyhteysmahdollisuus  
Kouluttajina Helsingin Diakonissalaitoksen Sotatraumatisoituneiden hankkeesta toimintate-
rapeutti Tuija Uravirta ja palveluohjaaja Irina Virtanen Koulutuspaikka on Karhukunnas, 
Karhukunnaantie 6, Pudasjärvi. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta 
tarja.hemmila(at)pudasjarvi.fi. Samasta osoitteesta voi kysyä ohjeita etäyhteydellä 
osallistumiseen Skypen kautta. 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kehita-kulttuuritietoista-osaamistasi-lokakuussa-kaynnistyva-koulutus-jarjestetaan-useilla-paikkakunnilla
https://pakolaisapu.fi/2018/10/16/webinaari-kotikunta/
https://pakolaisapu.fi/2018/10/16/webinaari-kotikunta/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tapahtuma-omakielinen-yhteiskuntaorientaatio-osaksi-kotoutumispalveluita
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1633511&SID=b88df167-3520-4051-b576-97307cea77ff&dy=910770538
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
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Alueelliset toimijat tiedottavat 

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa -hanke on käynnistynyt Lappia koordi-
noi hanketta, mutta mukana useita koulutuksenjärjestäjiä. Lapin alueellista yhteistyötä 
tiivistämällä hanke tarjoaa maahanmuuttajille yhdenmukaista, erityistä ja moniammatil-
lista tukea koulutuspolun eri vaiheissa opiskelupolun sujuvuuden lisäämiseksi. Lue lisää 
Lappian sivuilta. 

 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  

 
Komission kotouttamistoimien haku avoinna 
Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät kolman-
sien maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa. Haku on auki 
31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa. Lisätietoja EUSA-rahastojen uutisesta. 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotoutta-
miseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin 
myös ajankohtaisia hakuaikoja. Sivusto löydät täältä. 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

 

Kykyviisarilla voi arvioida myös kotoutujan työ- ja toimintakykyä 
Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. 
Tästä syksystä alkaen Kykyviisari on ollut saatavilla myös arabian-, somalin- ja kurdin kieli-
senä. Kykyviisarin soveltuvuutta on testattu kotoutumiskoulutuksessa, ja sen kysymysmuo-
toja on räätälöity kielellisesti ja kulttuurisesti sopiviksi, joten sillä voidaan arvioida myös ko-
toutuvan asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta 
. 
 
 
Kotouttamisen osaamiskeskus kerää maahanmuuttajien mentorointiin liittyviä hyviä 
käytäntöjä 
Marraskuun loppuun asti avoinna olevassa haussa kerätään eri puolilla Suomea käytössä 
olevia malleja, joiden on havaittu toimivan käytännön työssä. Hyvät käytännöt saatetaan 
teeman parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön esittelemällä niitä erilaisissa koulu-
tuksissa, julkaisuissa sekä kotouttaminen.fi-sivustolla. Lue lisää uutisesta (kotouttami-
nen.fi).  
 

  

Tiedoksi  
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta. 
 
  

http://www.lappia.fi/lappia/ajankohtaista/uutiset/uutisen-tiedot?NewsID=365
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kykyviisarilla-voi-arvioida-myos-kotoutujan-tyo-ja-toimintakykya
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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Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista 

ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpos-

tia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. 

 

 

mailto:sanna.hiltunen@ely-keskus.fi

