
 
Osallisuutta tukeva työelämävalmennus 
naisille Lappeenrannan Me-talolla (7 op) 

 

Ajankohta 

● 1.2.–14.6.2021 
● Lähiopetusta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00–11.45 
● Lisäksi koulutus sisältää monimuoto-opetusta, ohjausta sekä vapaaehtoistoiminnan 

jakson. Näiden aikataulut sovitaan opiskelijakohtaisesti.  
● Vkolla 9 ei ole opetusta (talvilomaviikko). 

Opintojen laajuus ja jaksottuminen 

● Koulutuksen kokonaislaajuus on 7 opintopistettä.  
● Opiskelu jakautuu viidelle kuukaudelle.  
● Opiskelua keskimäärin 10 oppituntia viikossa. Näistä 6 ot on lähiopetusta ja 4 ot on 

yksilö- tai pienryhmäohjausta, monimuoto-opiskelua sekä tuettua 
vapaaehtoistoimintaa.  

Paikka 

● Lappeenrannan Me-talo, Raastuvankatu 7, 53100 Lappeenranta.  

Koulutuksen tavoite 

● Työttömien tai työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten 
opiskeluvalmiuksien, työelämätaitojen ja jatko-opiskelumahdollisuuksien 
parantaminen  

Kohderyhmä 

● Koulutus sopii alhaisen koulutustason omaaville, työelämän ulkopuolella oleville tai 
työttömille maahanmuuttajanaisille.  

● Koulutus on tarkoitettu erityisesti kotonaan lasta hoitaville äideille mutta siihen ovat 
myös muut tervetulleita.  

● Osallistujan tulee olla elämänvaiheessa, jota koulutus tukee.  
● Toiveena suullisen kielitaidon taso A1.2. Keskeisintä kuitenkin on motivaatio kielen 

oppimiseen.  



Osaamistavoitteet 

● Puhutun suomen kielen vahvistuminen, työelämään liittyvän sanaston vahvistuminen.  
● Digitaalisten perustaitojen osaamisen tunnistaminen ja kehittyminen 
● Valmiuksien lisääminen oman koulutus ja/tai työelämäpolun suunnitteluun 
● Työelämävalmiuksien kehittyminen ja osallisuuden tunteen vahvistuminen tuetun 

vapaaehtoistoiminnan myötä.  

Opinnot 

● Moduuli 1: Oma oppimispolkuni (1 op) 
● Moduuli 2: Työelämän suomi (2 op) 
● Moduuli 3: Työelämän digitaidot (2 op) 
● Moduuli 4: Työnhaku haltuun (1 op)  
● Moduuli 5: Tuettu vapaaehtoistoiminta (1 op) 

Lisätietoja 

● Koulutuksen järjestää Opintokeskus Visio yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa. 
● Koulutus on osallistujille maksutonta. 
● Koulutuksessa on lastenhoito järjestetty. Lastenhoito on tarkoitettu yli 1-vuotiaille 

lapsille, joilla ei ole kunnallista lastenhoitopaikkaa. Hoitopaikka varataan 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

● Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.  

Ilmoittautumiset 

Ilmoittautumiset 20.1.2021 mennessä: 

Verkkolomakkeella: https://forms.gle/ZfpPE7y2TqjxpfMJA 
tai 
Puhelimitse: Daniela Grudinschi, p. 044 49 10 359 

Huom!  
Kaikkiin ilmoittautujiin ollaan yhteydessä hakuajan päätyttyä. Sopivat hakijat kutsutaan 
alkuhaastatteluun, joka järjestetään 26.01.2021 Lappeenrannan Me-talolla. 
Tarkempi haastatteluajankohta sovitaan jokaisen kanssa erikseen.  
 

Lisätietoja  

 
 

Daniela Grudinschi 
Nicehearts ry 
daniela.grudinschi@nicehearts.com 
puh: 044 49 10 359 

Meri Tennilä 
Opintokeskus Visio 
meri.tennila@opintokeskusvisio.fi, p. 
044 727 3243 
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