
Monikulttuurinen osaaminen ja ohjaus –
koulutus
JOHDANTO MONIKULTTUURISUUTEEN 
JA KULTTUURISENSITIIVISYYTEEN, 
ke 4.11. klo 9 – 15,  OSAO, Kontinkankaan 
yksikkö, Auditorio

Diakonia-ammattikorkeakoulun, Oulun Diakoniaopiston ja 
Oulun seudun ammattiopiston ESR-rahoitteisessa Opin 
portailla Pohjois-Pohjanmaalla hankkeessa kehitetään 
sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille. 
Teemme tiivistä yhteistyötä alueen maahanmuuttaja- ja 
romanijärjestöjen sekä -yhteisöjen kanssa. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
• kehittää sujuvampia siirtymiä perusasteen opinnoista toisen 

asteen opintoihin
• kehittää sujuvampia siirtymiä toisen asteen opinnoista 

ammattikorkeakouluopintoihin
• kehittää ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista eri kulttuureista 

tulevien ohjauksessa

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
• Maahanmuuttajanuorten ohjaus ja tuki koulutukseen liittyvissä 

asioissa
• Romaninuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tuki koulutukseen 

liittyvissä asioissa
• Opiskelijamentoritoiminnan luominen ja kehittäminen
• Kahvilatoiminnan luominen ja kehittäminen
• Tukirakenteen luominen 2. asteen ja ammattikorkeakoulun 

nivelvaiheeseen
• Ammattikorkeakoulujen valintakäytäntöjen kehittäminen 

esteettömiksi ja syrjimättömiksi
• Ohjaus- ja opetushenkilöstön koulutus erilaisista kulttuuritaustoista 

tulevien ohjaukseen
• Mallin levittäminen ja yhteistyö- ja asiantuntijaverkoston luominen 



JOHDANTO MONIKULTTUURISUUTEEN JA 
KULTTUURISENSITIIVISYYTEEN
Keskiviikko 4.11. klo 9 – 15 OSAO, Kontinkankaan yksikkö, 
Auditorio 
8.30 – 9.00 ILMOITTAUTUMINEN
9.00 – 9.40 KOULUTUKSEN AVAUS 

(hankepäällikkö Sari Vilminko ja hankehenkilöstö)
- Tervetulosanat, hankkeen esittely 
- Hankehenkilöstön esittäytyminen
- Koulutuskokonaisuuden esittely
- Koulutukseen osallistuvien esittäytyminen ja odotukset 
koulutukselle

9.40 -10.20 ORIENTAATIO päivän aiheeseen 
(opettaja Arja Konttajärvi, OSAO; 
opettaja Raisa Lantto, ODO)
- Mitä kulttuuri on? Minä kulttuurin tuotteena ja 
tuottajana
- Arvopiirakka, osallistujat laativat kukin omansa, 
arvopiirakkojen vertailua tauolla kahvi- ja teekupin 
äärellä
- Katsaus joihinkin kulttuurieroihin

10.20 – 10.40 KAHVITAUKO
- Tutustumista ja arvopiirakkojen vertailua, 
- Kahvi- ja teetarjoilu

10.40 – 11.00 KULTTUURIESITYS

Lämpimästi tervetuloa toivoo Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla 
–hankkeen tiimi! Nähdään 4.11.!

11 – 12 FAKTATIETOA MAAHANMUUTOSTA 
(yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulun 
kaupunki; lehtori Marjaana Karhia, Diak; opettaja
Raisa Lantto, ODO)
- Käsitteitä ja termejä maahanmuutosta; 
Puheenvuoro kentältä Libanonista 
- Laki kotouttamisen edistämisestä 
- Suomen vähemmistöt ja maahanmuuttajaryhmät 
- Oulun alueen tilanne: maahanmuuton määrä, eri 
kansallisuudet, Oulun kaupungin tarjoamat palvelut

12 – 13 LOUNAS (Omakustanteinen)

13 – 14 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN 
(lehtori Marjaana Karhia, DIAK;
aluekoordinaattori Päivi Vatka, Kotona Suomessa –
hanke, ELY-keskus; opettaja Raisa Lantto, ODO)
- Kotoutuminen 
- Kulttuurisokki 
- Kulttuurienvälinen viestintä: Mikä on 
suomenkieliselle viestinnälle tyypillistä?
Kulttuurien kohtaaminen ja stereotypiat 

14 – 14.20 KAHVITAUKO

14.20 – 14.45 KOKEMUSKOULUTTAJAN PUHEENVUORO
(Toimistotyöntekijä Nadja Kiuru)

14.45 – 15.00 LOPPUKESKUSTELU


