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Lumikello on helmikuussa 2017 perustettu kuopiolainen yhdistys, joka tukee
erityisesti lapsia, nuoria ja ikääntyviä maahanmuuttajataustaisia                               
venäjänkielisiä kuopiolaisia, sekä heidän perheitään.
"Digituki arkeen Kuopio Vol.2" on “Digituki arkeen Kuopio” hankkeen
toimintamallin jatkoa. Hanke on Lumikello ry:n aloittama vuonna 2019. Hanke on
ELY:n rahoittama. “Digituki arkeen Kuopio” - hankkeen toiminnan avulla on
lisätty venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä
asioinnista ja vahvistettu niiden digitaitoja ja osallisuutta tuleviin
tietoyhteiskunnan muutoksiin. 

Tausta



Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Pohjois-Savossa ja erityisesti Kuopion
kunnassa asuvat työikäiset maahanmuuttajat, joilla on heikot tietokone- ja
digitaaliset taidot. 

edistää kohderyhmämme kotoutumista, digitaitoja, työllistymistä sekä tietämystä
valtion ja kuntien palveluista.

Kohderyhmä

Tavoitteena on

Päätavoitteena on, että asiakas saa työpaikan tai ammatillisen koulutuksen
parantamalla ammattitaitoaan. 

Lyhyesti hankkeesta
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Kysymys Piste -
neuvontapalvelu 

Yhteiskunnan vaatimien
 digitaitojen vahvistaminen ja 
 työhaun työkalut – koulutus. 

Työhakuun ja koulutukseen
liittyvää tiedottaminen
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Kysymys Piste -
neuvontapalvelu 

Tarjoamme sähköistä asiointia ja sosiaalisia palveluja koskevaa
ohjausta ja neuvontaa venäjän ja / tai selkosuomenkielellä.
Hankkeen aikana pidetään säännöllistä henkilökohtaista
neuvontaa ja ohjausta Navigaattorin tiloissa (Torikatu 5, Kuopio)
maanantaisin klo 9.00–14.00. 
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Yhteiskunnan vaatimien
 digitaitojen vahvistaminen ja 
 työhaun työkalut – koulutus. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille toiminnassa mukana oleville
asiakkaille digitaidosta riippumatta. Hitaat oppijat saavat lisää
aikaa ja tukea tarvittaessa, nopeat ja osaavat osallistujat voivat
päivittää omaa osaamista ja vahvista omia digitaitoja koulutuksen
aikana. 
Koulutus järjestetään Navigaattorin tiloissa (Torikatu 5, Kuopio). 
Koulutus ohjaa kokonaan hankkeen koordinaattori, joka valmistaa
ohjelmaa, harjoitukset, esitykset, kerää tarvittavaa tietoa
koulutukseen. 
Koordinaattorin opetuskielet ovat suomi ja tukikieli on venäjä,
tarkoituksena on vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoa ja
osaamista käyttää työllistymiseen liittyvää termistö suomeksi.
Venäjä on apukieli, sillä selitetään vain tarvittaessa ne kohtaat,
jotka ei ole ymmärretty suomeksi.  

tiistai ja torstai 
 

klo 16-20 
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Tiedotetaan asiakkaita koulutusmahdollisuuksista, lisä- ja
täydennys, sekä koulutuksista maahanmuuttajille eri
oppilaitoksissa Pohjois-Savossa. 
Tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse ja sosiaalisessa
mediassa. Tiedotteita saavat kaikki toiminnassa vuoden 2021-
2022 aika olleet asiakkaat. 

Työhakuun ja koulutukseen
liittyvää tiedottaminen



yhdenvertaisten mahdollisuuksien parantaminen
kuopiolaisten venäjänkielisten maahanmuuttajien digitaitojen vahvistaminen, sekä
heidän tietoisuutensa kaupungin ja viranomaisten palveluista lisääminen.
työpaikan tai ammatillisen koulutuksen paikan saaminen. 

"Digituki arkeen Kuopio Vol.2"  toiminnan tuloksena on:



Yhteistyökumppanit

Kiitos!


