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Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke tukee maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 
opintoja ja siirtymää työelämään. Hankkeella vahvistetaan myös työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina toimivat Satakunnan 
ammattikorkeakoulu (Samk), Länsirannikon koulutus oy (WinNova) sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu). Hanke saa rahoitusta 
Euroopan sosiaalirahastolta.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke järjestää 
monipuolisen webinaari- ja verkkotyöpajasarjan teemalla  
Kaikkien kahvihuone – moninaisuus työelämän vahvuutena. 

• Osa tilaisuuksista on kaikille avoimia webinaareja, joissa murretaan kielimuuria ja
pohditaan työelämän yhdenvertaisuutta monesta näkökulmasta.

• Osa tilaisuuksista on tiiviitä vinkkipajoja työelämälle. Pajoissa kokoonnutaan
virtuaalisesti suomalaisen työelämän kivijalkaan: kahvihuoneeseen! Tuo omat
kokemuksesi mukaan ja kuule vinkit asiantuntijoilta sujuvaan kohtaamiseen!

• Järjestämme myös monikulttuurisille opiskelijoille suunnattuja verkkotyöpajoja.
Kokemusasiantuntijat raottavat muille maahanmuuttajataustaisille osaajille suomalaisen
työelämän ja kahvihuoneen salattua elämää ja kirjoittamattomia sääntöjä.

Ota siis kuppi kuumaa ja tule kanssamme rakentamaan yhdenvertaista työelämää ja 
kaikkien kahvihuonetta! Ilmoittaudu sinulle sopiviin osioihin tai tule vaikka kaikkiin!

Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/kaikkienkahvihuone

Lisätietoja: opinportailla.diak.fi/kaikkien-kahvihuone 

Tilaisuudet taltioidaan ja niistä julkaistaan myöhemmin 
videokoosteet matkallaammattiin.fi-sivustolla.
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KAIKILLE AVOIMET WEBINAARIT

Murretaan kielimuuri!
Selkokieli ja kielitietoisuus monikulttuurisessa työyhteisössä 27.1.2021 klo 12–15

Palkkaisitko? Romanit opin portailta työelämään 16.3.2021 klo 12–15

Yhdessä enemmän! Monikulttuurinen ja  
monialainen harjoittelun moduulimalli sote-alalla 16.9.2021 klo 12–15

Moninaisuus työelämän vahvuutena  
(hankkeen loppuseminaari) 7.10.2021 klo 9–15

KAIKKIEN KAHVIHUONE: VINKKIPAJAT TYÖELÄMÄLLE

Kahvihuonekeskusteluja:  
Kun kulttuurit kohtaavat työelämässä

15.12.2020 
klo 14.00–15.30

Kahvihuonekeskusteluja:  
Tervetuloa yhdenvertaiseen kahvihuoneeseen!

9.2.2021
klo 14.00–15.30

Kahvihuonekeskusteluja: Vastavuoroinen 
kulttuurinen kohtaaminen opiskelijaohjauksessa

27.4.2021  
klo 14.00–15.30

Kahvihuonekeskusteluja:  
Motivaatio opiskelijaohjauksessa

17.5.2021 
klo 14.00–15.30

KIRJOITTAMATTOMIA SÄÄNTÖJÄ SUOMALAISESSA TYÖELÄMÄSSÄ: 
VINKKIPAJAT MONIKULTTUURISILLE OPISKELIJOILLE

Kahvihuoneen salainen elämä: Mitä suomalaisessa 
kahvihuoneessa keskustellaan ja miksi

19.1.2021  
klo 13.00–14.30

Suomalaisten työpaikkojen pelisääntöjä:  
Mitä pitäisi tietää suomalaisesta  
kulttuurista työpaikoilla 

23.3.2021
klo 13.00–14.30
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