
 

Monikulttuurisuus 
työelämässä    
Ilmaista koulutusta kulttuuri- ja 
kielieroihin sekä kulttuurien 
väliseen kohtaamiseen! 

 
Kenelle? Eri alojen työpaikkojen ammattilaiset, 

esim. harjoitteluiden ja työntekijöiden ohjaajat, 
esimiehet, rekrytoijat, uraneuvojat, TE-toimiston asiantuntijat, 
oppilaitosten henkilöstö.  
 

Aikataulu 
Voit osallistua haluamiisi päiviin: 
to 14.3.2019 klo 12-16   Selkokieli: teoriaa ja työpaja. 
to 28.3.2019 klo 12-16   Selkokieli (sama sisältö kuin 14.3.). 
ke   3.4.2019 klo 12-16   Onnistunut kulttuurien välinen vuorovaikutus. 
ke 10.4.2019 klo 16-18   Monikulttuurisuus työpaikalla,    

mukana venäläisiä kokemuskouluttajia. 
ke   8.5.2019 klo 12-16   Monikulttuurinen ohjaaminen ja perehdyttäminen,       
                                            mukana kiinalaisia kokemuskouluttajia. 
 
Koulutus 10.4. järjestetään OAMK Kontinkankaalla, Kiviharjuntie 4. Muut koulutukset 
pidetään Diakilla, Albertinkatu 16B. 
 

Kiinnostuitko? Ilmoittauduthan viimeistään viikkoa ennen koulutusta, johon olet 

tulossa. Kerro yhteystietosi: https://www.webropolsurveys.com/S/8975660F18E77516.par 
tai kysy lisää marja.pinolehto@diak.fi, anna.alapeteri@oamk.fi tai raisa.lantto@sdo.fi 
 
Liity meidän facebook-ryhmään: 
https://www.facebook.com/opinportailtatyoelamaan/ 
 
Koulutukset järjestää ESR-rahoitteinen Opin portailta työelämään -hanke 
(1.6.2018-30.4.2020). Hankkeen tavoitteena on tukea ulkomaalais- ja romanitaustaisia 
opiskelijoita loppuvaiheen opinnoissa ja tehostaa heidän työllistymistään. Hankkeessa 
pyritään vahvistamaan myös työpaikkojen ohjaus- ja monikulttuurisuusosaamista. 
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Sano se selkokielellä! 
Tervetuloa selkokielikoulutukseen 
Onko asiakkaanasi tai työtoverinasi henkilö, jonka on vaikea ymmärtää 
suomenkielisiä ohjeita, tiedotteita tms. Selkokieli voisi olla ratkaisu ongelmaan. 
 
Aika:  to 14.3.2019 klo 12 – 16 tai to 28.3.2019 klo 12 – 16 (sama sisältö 

kuin 14.3.) 
Paikka:         Diak Oulu, Albertinkatu 16B, Tila 2083 (2. krs) 
 
Koulutus koostuu selkokielen teoriasta ja työpajasta. Koulutuksen aikana 
käsitellään seuraavia aiheita: 

 Mitä on selkokieli? 

 Mihin selkokieltä tarvitaan? 

 Miten muokkaisin tekstejäni ja puhettani helpommin ymmärrettäviksi? 
 

Ota mukaan omia tekstejäsi ja tietokone, jos mahdollista. Työpajassa saat 
henkilökohtaista ohjausta oman työpaikkasi tekstien muokkaamiseen 
selkokielisiksi.  
 
Kouluttajina toimivat paljon kiitosta aiemmista koulutuksistaan saaneet 
Marjaana Karhia, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Raisa Lantto, Suomen 
Diakoniaopisto.  
 
Koulutus on maksuton. Hanke tarjoaa iltapäiväkahvit. 
 
Ilmoittautumiset: https://www.webropolsurveys.com/S/8975660F18E77516.par 

 
Lisätietoja: Projektipäällikkö Marja Pinolehto, marja.pinolehto@diak.fi tai puh. 
050 324 2053 
 
Koulutuksen järjestää ESR-rahoitteinen Opin portailta työelämään -hanke (1.6.2018 - 
30.4.2020). Hankkeen tavoitteena on tukea ulkomaalais- ja romanitaustaisia opiskelijoita 
loppuvaiheen opinnoissa ja tehostaa heidän työllistymistään. Hankkeessa pyritään 
vahvistamaan myös työpaikkojen ohjaus- ja monikulttuurisuusosaamista. 
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