KIRJE KOKKOLAN TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE
Hei!
Hienoa, että ilmoittauduit mukaan Keski-Pohjanmaan kesäyliopistossa järjestettävään työpajaan
torstaina 7.10.2021.

Työelämäverkko välittää
Yhteiskehittäminen monimuotoisessa työelämässä
Tässä kirjeessä saat tietoosi:
• Työpajan tarkan aikataulun ja puhujat
• Ohjeita dialogiseen keskusteluun
• Ennakkomateriaalin, jonka avulla voit virittäytyä työpajan kysymyksiin jo etukäteen
• Tietoa KOSI-hankkeesta ja hankkeeseen liittyvästä tutkimuksesta
Työpajan osallistujille tarjotaan lounas ammattikorkeakoulu Centriassa klo 11:15, minkä jälkeen siirrymme
työpajaan kesäyliopiston puolelle.
Mikäli sinulla on mitään kysyttävää työpajan sisällöistä tai järjestelyistä, kysymyksiä puheenvuoroja pitäville
asiantuntijoille tai tarkennettavaa ruokailuihin liittyen (ruokarajoitteet, allergiat), niin ole mahdollisimman
pian yhteydessä
Satu Heimo, satu.heimo@sivistystyo.fi
Seuraamme ajankohtaista koronasairastavuus-tilannetta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa esteitä, jonka vuoksi
tapahtuma tulisi järjestää verkossa. Mikäli tilanne muuttuu, niin tiedotamme siitä erikseen. Toivomme, että
tilaisuuteen ei tulla sairaana ja suosittelemme tilaisuudessa maskien käyttöä. Keskustelut toteutuvat pienryhmissä, jotka pysyvät koko tilaisuuden ajan samoina. Kiitos jo etukäteen ymmärryksestä ja yhteistyöstä.
Jos sairastut, ole yhteydessä järjestäjiin.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Yhteistyössä mukana: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, KPEDU, Seurakuntaopisto, Kokkolan seudun opisto,
Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan työllisyyspalvelut, Kokkolan Silta ja Vapaa
Sivistystyö ry. / Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma.
Työpajan järjestämistä tukee Alfred Kordelinin säätiö.
Nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen – yhdessä se onnistuu!
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Työpajan 7.10. aikataulu
Paikka: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto (Yliopistokeskus Chydenius)
Kello
11:00
12:00

12:10
12:20
12:40

13:00

13:20
13:40

14:10

14:40

15:30

16:00

Puhuja
Lounas ammattikorkeakoulu Centriassa
Kaija Kähäri-Wiik, rehtori, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Satu Heimo, koordinaattori, Vapaa Sivistystyö ry.
Virtaset, eväitä itsenäiseen elämään
Leea Keto, Järvilakeuden kansalaisopisto, rehtori, tutkija
Heidi Lehtovaara, Helsingin kaupunki, esihenkilö, sekä
Tampereen yliopisto, väitöskirjatutkija

Aihe
Tarjotaan työpajan osallistujille
Tervetulosanat

Opiskelijat, Keski-Pohjanmaan
kansanopistolinja / ESITYS
Yhteisöt, sosiaalinen pääoma,
verkostot ja luottamus
Yhdenvertainen rekrytointi, korkeakoulutetut maahan muuttaneet naiset
Työelämän monimuotoisuus –
avain menestykseen

Annika Lipponen, asiakkuuspäällikkö, Invalidisäätiö ja
Suvi Vainio, ohjaaja lastensuojelun erityispalvelut, Espoon Kaupunki
Emine Ehrström, Iiris Ranta ja Torbjörn Strand, Pohjan- Kotoutuminen ja monimuotoiset
maan ELY-keskus
työyhteisöt
Kahvit ja tauko sekä keskustelua pienryhmissä:
Miksi tulin ja mikä minua huolettaa?
Mitä ajatuksia tutkijoiden puheenvuoroista?
Lyhyitä puheenvuoroja
• Marja Irjala, Suomessa ja Saksassa osatyökykyisyyttä tutkinut kasvatustieteen tohtori (KT) ja ekonomi, sekä Sinikka Putaala, kokemusasiantuntija, osa-aikatyöllistetty:
"Osatyökykyiset työpaikkojen osaajina ja monimuotoisuuden edistäjinä”.
• Faisa Egge, Kokkolaan kotiutunut hoivayrityksen perustaja
• Timo Lahtinen, KOSEK, toimitusjohtaja
• Anu Haapasalo, työelämäpalvelupäällikkö, KPEDU
• Sari Innanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pienryhmäkeskustelu:
Kokkola vuonna 2035: Mikä on visiomme, mitä lehdet
uutisoisivat? Miten sinne päästään?
Yhteenveto
Ryhmänvetäjien lyhyet puheenvuorot
Suositukset
Tilaisuus päättyy
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KOSI-työpajan dialogisen keskustelun ohjeet osallistujille
• Kuuntele muita, älä keskeytä.
• Kunnioita ihmisten erilaisia näkökulmia.
• Kaikki voivat vaikuttaa turvallisen keskusteluilmapiirin rakentamiseen. Keskustelu on luottamuksellista.
• Anna itsellesi mahdollisuus oppia uutta, ymmärtää muita, nähdä erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja.
• Ole suora ja avoin, mutta keskustele asiallisesti.
• Käytä yleistä ja helposti ymmärrettävää kieltä.

Ennakkomateriaali
Tähän ennakkomateriaaliin voit tutustua jo ennen työpajaa. Sen avulla virittäydymme yhteiseen keskusteluun ja tiedon äärelle.
1. Vamlas (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö): Esteetön rekrytointi. VIDEO, n. 10 min.
https://www.youtube.com/watch?v=YbhR1KDqOVc
2. Lipponen, Annika & Vainio Suvi: Työelämän monimuotoisuus – avain menestykseen. PDF-tiedosto
(sähköpostin liitteenä).
3. Kuntatyönantajat: Työllistyminen on osa maahanmuuttajien kotoutumista. Uutinen 27.1.2020.
https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2020/tyollistyminen-osa-maahanmuuttajien-kotoutumista
4. Women to work -hanke, Helsingin kaupunki: Työtä ja tekijöitä. VIDEO, 15 min.
https://www.helsinkikanava.fi/fi_FI/web/helsinkikanava/player/vod?assetId=78504589
5. Työterveyslaitos: Workcast: Avaimet maahanmuuttajien työllistämiseen. Podcast. 30 min. (osa alun
puheesta englanniksi) https://www.ttl.fi/workcast-avaimet-maahanmuuttajien-tyollistymiseen/
Muita tekstejä (jos sinulla on aikaa ja mahdollisuuksia lukea lisää):
1. Elina Hakola: Ennakkoluulot ja oletukset esteenä maahanmuuttajien työllistämisessä. Yrittäjät.
https://www.yrittajat.fi/uutiset/629831-ely-keskuksen-kysely-ennakkoluulot-ja-oletukset-esteenamaahanmuuttajien
2. Virva Salmivaara & Jukka-Pekka Heikkilä: Pitääkö yrittäjän elää yrittäjän elämää? Aikuiskasvatus.
https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107390/62817

Tietoa KOSI-hankkeesta ja tutkimuksesta
Työpaja on osa valtakunnallista KOSI-työpajojen (Konsensuskonferenssi sivistyksen tulevaisuuden tiekartasta) sarjaa. Muita työpajoja järjestetään Maarianhaminassa, Orivedellä, Ilmajoella ja Kokkolassa. Niiden
aiheet käsittelevät kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa, työelämän monimuotoisuutta, kotoutumista ja
työelämän tulevaisuutta. KOSI-työpajoissa kokeillaan dialogisuuteen ja tutkimustietoon perustuvan konsensuskonferenssimenetelmän käyttöä vapaassa sivistystyössä ja edistetään keskustelua paikallisesti tärkeistä
teemoista.
KOSI-hankkeesta tullaan tulevaisuudessa tekemään tutkimusta ja siksi työpajoissa kerätään myös tutkimusaineistoa (havaintojen kirjaaminen, valokuvat – mikäli tämä sopii osallistujille, asiantuntijapuheenvuorojen
ja loppukeskustelun mahdollinen tallentaminen, sekä työpajan jälkeen lyhyt palautekysely osallistujille).
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kaikki vastaukset ja puheet tullaan anonymisoimaan eli kukaan
työpajassa mukana olleista ei ole tunnistettavissa keskustelujen tai vastausten perusteella myöhemmin.
Kainuun opistossa paikalla on myös graduopiskelija Veli-Matti Ural, Oulun yliopistosta. Lue lisää KOSI-hankkeesta: KOSI-hanke – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu ja/tai kysy lisää Sadulta, satu.heimo@sivistystyo.fi

