
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 

Infotilaisuuden aiheena voi olla esim. Suomen koulutusjärjestelmä,  

hakeminen ammattikorkeakouluun, valintakokeet tai avoin AMK. 

Infot voidaan toteuttaa suomen, englannin, venäjän tai ukrainan kielellä.  

Ota yhteyttä: oske@lab.fi  

5/2022 | 14.12.2022 

Ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille 

OSKE LAB -hanke tarjoaa maahanmuuttajille henkilökohtaista ohjausta 

ja neuvontaa korkeakoulutukseen liittyvissä asioissa: 

10.1.2023 alkaen tiistaisin klo 10–12, ei ajanvarausta 

Palvelutorilla (Kauppakeskus Trio, 2. kerros) 

Asiointikielet suomi, venäjä ja ukraina. 

Englanninkielinen ohjaus ja ohjaus muina aikoina, varaa aika: oske@lab.fi   

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  

Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea korkeakoulutettujen maahan 

muuttaneiden osaajien työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille.  

Seuraava mentorointiohjelma käynnistyy 2.2.2023. 

Etsimme mentoreiksi vapaaehtoisia henkilöitä, joilla on kokemus  

suomalaisesta työelämästä sekä halua jakaa osaamistaan ja tietoaan 

eteenpäin. Mentoroitavat eli aktorit ohjautuvat mentorointiohjelmaan  

TE-toimiston omavalmentajien kautta. Mentorointikieli on suomi. 

Mentorin roolista kiinnostunut, ota yhteyttä: marja.kiijarvi-pihkala@lab.fi    

Lisätietoa: www.lab.fi/fi/uutiset/lahde-mentoriksi-osaamistasi-tarvitaan  

Razom-hanke tukee tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan  

saaneiden työllistymistä Päijät-Hämeessä.  

RAZOM-OHJAUSPISTE 

12.1.2023 alkaen torstaisin klo 16–18 

Osoite: Harjula (1. kerros), Harjulankatu 7, Lahti 

Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa seuraavissa asioissa: 

 työpaikan tai opiskelupaikan etsiminen 

 työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen 

 koulutusmahdollisuudet Suomessa 

 oman osaamisen tunnistaminen 

Tervetuloa! 

Lisätietoja: marja.kiijarvi-pihkala@lab.fi  

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu,  

Koulutuskeskus Salpaus ja Harjulan Setlementti.  

----------------------------------------- 

Проект Razom підтримує працевлаштування тих, хто отримав дозвіл  

на проживання на основі тимчасового захисту в Пяйят-Хяме. 

ЗУСТРІЧІ В ПУНКТІ "РАЗОМ" 

З 12 січня 2023 року по четвергах з 16:00 до 18:00 

Адреса: Harjula (1 поверх), Harjulankatu 7, Lahti 

Ми пропонуємо підтримку та поради з таких питань: 

 підтримка в пошуку роботи чи місця навчання 

 допомогу в реєстрація як безробітного, що шукає роботу 

 інформація про можливості навчання у Фінляндії 

 допомога в визнанні власної компетентності 

Ласкаво просимо!  

Додаткова інформація: iuliia.polyanovska@lab.fi  

Проект реалізується у співпраці з Університетом прикладних наук LAB, 

освітнім центром Salpaus та поселенням Harjulan. 

Uusi mentorointiryhmä starttaa helmikuussa  

— lähde mentoriksi maahanmuuttajalle!    

Razom – Yhdessä – Together  

Varaa infotilaisuus ryhmällesi 

OSKE LABin ja RAZOMin väki toivottaa 

Rauhallista joulun aikaa ja  
hyvää uutta vuotta 2023! 
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