
O S K E  L A B  

Lahden OSKE LAB –hanke vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla 

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Korkeakoulutettujen lisäksi hankkeen palveluista  

hyötyvät korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä korkeakoulussa parhaillaan opiskelevat maahanmuuttajat. 

OSKE LAB –uutiskirje 

Haluatko kysyä opiskelusta? Tarvitsetko apua korkeakouluun 

hakemiseen? OSKE LAB –hanke tarjoaa henkilökohtaista  

ohjausta ja neuvontaa korkeakoulutusasioista maahanmuuttajille 

Palvelutorilla (Kauppakeskus Trio, 2. kerros): 

 13.9. alkaen tiistaisin klo 10–12 (ei ajanvarausta) 

 Muut ajat ajanvarauksella, ota yhteyttä mariia.baliasina@lab.fi  

 Asiointikielet: suomi, englanti ja venäjä 

 Infotilaisuuksia tulossa lokakuussa, aiheena mm. korkeakoulu-
opinnot, hakuprosessi, valintakokeisiin valmistautuminen, 
avoin korkeakoulu. Lisätietoa myöhemmin! 
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Infotilaisuudet Palvelutorilla  

Syksyn infotilaisuudet Palvelutorilla (Kauppakeskus Trio, 2. kerros): 

 Ke 14.9. klo 15.30–16.30 Asunnon vuokraaminen 

 Ma 19.9. klo 16–17 Vakuutukset Suomessa 

 To 29.9. klo 16–17 Verotus Suomessa 

 To 6.10. klo 16.30–17.30 Suomalainen työkulttuuri 

 Ke 12.10. klo 16–17 Suomalaiset tavat, esimerkiksi juhlapyhät 

Infot ovat suomenkielisiä, tulkkaus ukrainaksi, arabiaksi, dariksi, 

tigrinjaksi (ei 14.9.) ja venäjäksi.  

Järjestävät hankkeet: Arjen Apu, МІCTОК, OSKE LAB  

Toivomme, että välität uutiskirjeessä olevaa tietoa eteenpäin. 

Jos et jatkossa halua saada uutiskirjettä tai haluat tilata sen eri osoitteeseen  
tai jos sinulla on kysyttävää, lähetä viesti osoitteeseen oske@lab.fi  

Osoitelähde: OSKE LAB –hankkeen postitusrekisteri  

OSKE LAB -hankkeen mentorointiohjelma starttaa Lahdessa  

lokakuussa 2022. Mentoroitavat eli aktorit ovat Suomeen  

muuttaneita osaajia. Ohjelman tavoitteena on tukea heidän  

työllistymistään suomalaisille työmarkkinoille. Mentorit ovat  

vapaaehtoisia työelämän edustajia, jotka jakavat osaamistaan  

ja tietoaan aktoreille. Mentorointikieli on suomi.  

Seuraava mentorointiohjelma käynnistyy alkuvuodesta 2023.  

Mentorin tai aktorin roolista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä:  

marja.kiijarvi-pihkala@lab.fi 

Mentorointiohjelma käynnistyy lokakuussa 

Päijät-Hämeen liiton rahoittama МІCTОК-hanke auttaa Päijät-
Hämeeseen saapuneita ukrainalaisia. Tähän mennessä tapahtunutta: 

 henkilökohtaista ohjausta yli 120 ukrainalaiselle  
 ukrainankielisiä infotilaisuuksia Palvelutorilla 
 materiaalien käännöksiä, esim. joukkoliikenne Lahdessa 

Lokakuun alussa käynnistyvä Razom–Yhdessä–Together -hanke 
(ESR) tulee jatkamaan МІCTОКin pohjustamaa työtä.  

Lisätietoa: iuliia.polyanovska@lab.fi 

Loppuvuoden aikana järjestetään ”Kehitä opiskelu- ja työelämä-

taitojasi” –kurssi maahanmuuttajille, tarkemmat tiedot ilmoitetaan 

lokakuun uutiskirjeessä. Tiedustelut: mariia.baliasina@lab.fi 

Koulutusta opiskelu– ja työelämätaidoista 

 Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 

 Syksyn yhteishaku  

Ajankohtaista: 14.9. päättyvät hakuajat  

Ohjausta maahanmuuttajille 

Tukea ukrainalaisille 
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