
 

 

   
16.9.2019   

 

Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Syyskuu 2019  
 

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari järjestetään 1.10.2019 Rova-
niemellä, Santasport Lapin urheiluopiston tiloissa. Ilmoittautuminen on auki 20.9 asti. Seminaarissa käy-
dään keskustelua mm. siitä miten pienemmät paikkakunnat ja maaseutumainen ympäristö voidaan nähdä 
kotoutumista edistävänä tekijänä ja millaisia ratkaisuja eri alueilla on löydetty kotouttamispalveluiden 
järjestämisen haasteisiin. Tutustu tarkemmin ohjelmaan kotouttaminen.fi sivustolla. 

Seuraavat MAKO- verkostojen kokoukset 
Rovaniemen MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran 20.11.2019 klo 13-16 Lapin ELY-keskuksen ti-
loissa. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä kokousajankohtaa. 
 
Meri-Lapin MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran Torniossa (kaupungintalolla) 21.11.2019 klo 
13-16. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä kokousajankohtaa 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja 

käynnistyy 27.9.2019.  

Kotona Suomessa-hanke järjestää virtuaaliset aamukahvit yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa syys-mar-
raskuussa 2019.  Uusi jakso julkaistaan aina kuun viimeisenä perjantaina klo 9.00 ja on katsottavissa seu-
raavan jakson julkaisuun asti. Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan kes-
kustelua osallisuudesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta 
ja sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne? Mitkä ovat teidän vah-
vuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin kolmeen 
aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Lue ohjeet osallistumiselle kotouttaminen.fi sivulta. 
 

Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä 11.10.2019 Rovaniemellä: Yhdenvertaisuutta 

kotoutumiseen yhdenmukaisella arvioinnilla 
Tilaisuuden aamupäivän osuudessa pohditaan kielitaidon arvioinnin merkitystä eri osapuolien kannalta 
sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Iltapäivällä arvioidaan puhe- ja tekstinäyt-
teitä ja tarkastellaan ymmärtämisen taitoja mittaavia tehtäviä. Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa –
hanke yhteistyössä Lapin AVI:n ja Pakolaistaustaisten Ohjaus hankkeen kanssa. Kouluttajana toimii FT 
Marja Seilonen Jyväskylän yliopistosta. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät kotouttami-
nen.fi sivustolta. Saman sisältöinen koulutus järjestetään edellisenä päivänä (10.10) myös Oulussa. 
 
Opetushallitus järjestää lokakuussa alueellisia koulutuksia ulkomailla suori-

tettujen tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä 
Helsingissä 2.10. järjestettävää koulutusta on mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta ja Oulussa koulu-
tus järjestetään 31.10. Tilaisuudet on suunnattu asiantuntijoille (esim. opiskelijavalinnasta vastaavat tai 
maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät). Ilmoittautumisen yhteydessä voi ää-
nestää maita, joiden koulutusjärjestelmistä haluaisi kuulla sekä lähettää teemaan liittyviä kysymyksiä. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/22930492-96ff-4c07-a0af-64ba9fba3624?displayId=Fin1808414
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf/351e4fec-226f-b70a-7012-f608b7ba2243/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf/bb3f8686-167e-e6b7-6c41-a45da954fb07/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf/bb3f8686-167e-e6b7-6c41-a45da954fb07/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Kielitaidon+arvioinnin+koulutusp%C3%A4iv%C3%A4_Oulu/ea2e227d-5a54-ae1b-cd67-a37b9ee6d749/Kielitaidon+arvioinnin+koulutusp%C3%A4iv%C3%A4_Oulu.pdf
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Ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/fi/tapahtu-
mat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019  
 

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena –seminaari 30.10.2019 Helsingissä 

Pakolaistaustaisten ohjaus hankkeen väliseminaari järjestään 30.10.2019 keskuskirjasto Oodissa. Varaa 
päivä jo kalenteriisi ja seuraa ohjelmajulkaisuja facebook tapahtumasta sekä hankkeen twitteristä. Tule 
sellaisena kuin olet. Lähde muuttuneena.  

Talent Boost Summit 12.11.2019, Turku (englanninkielinen) 

This year Talent Boost Summit will focus on talent retention and how to boost business through interna-
tional talents. The aim of the event is to awaken decision-makers in Finnish companies to the im-
portance of international talents’ knowledge and skills for Finnish business and its competitiveness.  
Lue lisää tapahtumasivulta. 

Toimijat tiedottavat 
 
PoLut hankkeen tuottamat opaskortit luontotyöpajojen toteuttamisen tueksi on 

nyt julkaistu 

Luontotyöpajojen opaskorteissa esitellään Pohjoinen Luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa -hank-
keessa kehitettyjä elämyksellisiä ja yhteisöllisiä luontotyöpajoja maahanmuuttajaryhmille eri vuoden-
aikoina. Työpajojen tarkoituksena on tutustuttaa eri kulttuuritaustaisia maahanmuuttajia pohjoiseen 
luontoon ja luonnonkäyttötapoihin sekä rohkaista heitä käyttämään asuinympäristönsä lähiluontoalueita. 
Kotoutumista tukevissa työpajoissa hyödynnetään luonnon sosiaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä hyvinvointi- 
ja terveyshyötyjä ja osallistamisen voimauttavia vaikutuksia. Lisäksi niissä noudatetaan luontolähtöisen 
Green Care -toiminnan periaatteita, joita ovat ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Tutustu 
aiheeseen tarkemmin ja lataa kortit käyttöösi Lapin ammattikorkeakoulun sivuilta. 
 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 

2014–2020”, haku päättyy 2.10.2019 (ESR), 4.10.2019 (EAKR)  

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, 
Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi rakennerahasto-
ohjelmasta.  ESR-hakemukset tulee jättää viimeistään 2.10.2019. Hakemuksia otetaan vastaan kaikille 
toimintalinjoille (3-5) ja kaikkiin erityistavoitteisiin. Hakemuksia toivotaan erityisesti työllisyysasteen 
nostamiseen, työelämän kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen, sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja 
työelämän laadun kehittämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin.  
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta, hakemisesta ja hakuohjeet rakennerahastot.fi –sivustolla.  
 
AMIF-haku käynnistyy jälleen marraskuussa 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käynnistyy marraskuussa. 
Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Haku kestää tammikuun puoliväliin 
saakka. 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.  
 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.facebook.com/events/334443907445313/
https://twitter.com/Pakolaisohjaus?lang=fi
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2019/
https://issuu.com/lapinamk/docs/lapin_amk_polut_ideoita_ja_ohjeita_/1?ff&showOtherPublicationsAsSuggestions=true
https://issuu.com/lapinamk/docs/lapin_amk_polut_ideoita_ja_ohjeita_/1?ff&showOtherPublicationsAsSuggestions=true
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/lG1OUdZYfBjj/content/ely-keskuksessa-on-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%932020%E2%80%9D-haku-paattyy-2-10-2019-esr-4-10-2019-eakr-/12248/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lG1OUdZYfBjj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D7
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-jalleen-marraskuussa
https://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Uutisia, raportteja, julkaisuja, työkaluja 
 
Euroopan neuvoston GREVIO-komitea (Group of Experts on Action against Violence 

against Women and Domestic Violence) on julkaissut Suomea koskevan raporttinsa 

Raportissa otetaan myös kantaa siihen, miten kunniaan liittyvää väkivaltaa ehkäistään Suomessa. Ra-
portti löytyy tästä (toistaiseksi vain englanniksi):  https://rm.coe.int/grevio-report-on-fin-
land/168097129d. 
 

 

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 lokakuussa. 
 
Aurinkoisia syksyä!! 
 
 
 
 

https://rm.coe.int/grevio-report-on-finland/168097129d
https://rm.coe.int/grevio-report-on-finland/168097129d
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

