
Teema 1 

Teema 2

Teema 3

Teema 4 Ennakkoluulot ja kulttuurisidonnaiset käsitykset monimuotoisessa työyhteisössä

Aika: to 30.3. klo 14–16 
Kouluttaja: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto
Ilmoittaudu: viimeistään 24.3. https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamis-
ta_4_30032023
Teemassa 4 käsitellään, miten ennakkoluuloja ja erilaisia kulttuurisidonnaisia käsityksiä 
voidaan tunnistaa ja purkaa monimuotoisessa työyhteisössä. 

Komeetta-hanke järjestää keväällä 2023 neljä koulutusta, jotka tarjoavat käytännön ja ajattelun 
työkaluja sujuvaan kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen.  Kulttuurienvälistä osaamista am-
mattilaisille -koulutus on tarkoitettu maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville sekä kaikille 
aiheesta kiinnostuneelle. 

Maksuttomat verkkokoulutukset järjestetään torstai-iltapäivisin. Yksittäinen koulutus kestää 
kaksi tuntia. Koulutukset tallennetaan. 

Voit osallistua joko yksittäiseen koulutukseen, valitsemisiisi teemoihin tai kaikkiin neljän koulu-
tukseen. Jokaiseen koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Linkki etäkoulutukseen lähetetään osallistujille sähköpostilla koulutusta edeltävänä päivänä.

Perheen rooli yksilön työllistymisessä 

Aika:  to 2.2. klo 14–16  
Kouluttajat: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto, Golaleh Makrooni, Tampereen yliopisto
Ilmoittaudu: viimeistään 27.1. https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamis-
ta_1_02022023  
Teemassa 1 käsitellään millainen rooli perheellä ja muilla sosiaalisilla verkostoilla on yksilön 
työllistymisessä. 

Matalasti koulutettujen maahan muuttaneiden tuen tarpeiden ja 
osaamisen tunnistaminen
Aika: to 23.2. klo 14–16
Kouluttaja: Mervi Huttula, Live-säätiö  
Ilmoittaudu: viimeistään 17.2. : https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamis-
ta_2_23022023 
Teemassa 2 tarkastellaan maahan muuttaneiden tuen tarpeiden tunnistamista. Lisäksi keskity-
tään muodollisen koulutuksen ulkopuolella kertyneen osaamisen tunnistamiseen ja sen merki-
tykseen yksilön työ- ja koulutuspolulla.  

Vahvista kulttuurienvälistä osaamistasi 
Komeetta-hankkeen koulutuksissa

Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille -koulutukset keväällä 2023

Selkokieli ja kuvat vuorovaikutuksen tukena

Aika: to 9.3. klo 14–16
Kouluttaja: Marja Koskela, Työväen Sivistysliitto, Golaleh Makrooni, Tampereen yliopisto  
Ilmoittaudu: viimeistään 3.3.  https://www.lyyti.in/Kulttuurien_valista_osaamis-
ta_3_09032023
Teema 3 keskittyy siihen, miten vuorovaikutusta voidaan tukea suomen kieltä opettelevan 
kanssa selkokielisellä puheella ja tekstillä sekä kuvilla. 
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Vahvista kulttuurienvälistä osaamistasi 
Komeetta-hankkeen koulutuksissa

Teemoja käsitellään koulutuksissa Komeetta-hankkeessa saatujen koke-
musten pohjalta. Osallistujien näkemyksiä hyödynnetään koulutuskoko-
naisuuden kehittämisessä. 

Tervetuloa vahvistamaan asiantuntijuuttasi yhteiskehittävällä otteella!  

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maa-
hanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hank-
keessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehite-
tään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. 

Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta maahan muuttaneiden kanssa työs-
kenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisen-
sitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä 
yksilön työllistymisessä. 

Lisätietoja

Marja Koskela 
Työväen Sivistysliitto TSL
p. 040 551 2909, marja.koskela@tsl.fi

Mervi Huttula 
Live-säätiö
p. 040 622 3051, mervi.huttula@inlive.fi

Ota seurantaan: 
www.facebook.com/komeettahanke

www.siltavalmennus.fi/toiminta/komeetta

Komeetta-hanke on käynnissä 1.3.2021–
31.7.2023 ja sitä rahoittaa Euroopan 
sosiaalirahasto.
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