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800+ VAPAAEHTOISTA
korkeakoulutettua johtajaa, esimiestä

tai asiantuntijaa
JO YLI 1 500 NUORTA 
on saanut itselleen mentorin…

TEHTÄVÄMME: 
Työtä korkeakoulutetuille 

ja raikasta uudistusta työelämään
yhdistämällä koulutetut nuoret ja 

kokeneet osaajat.
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TAVOITTEEMME:

Yksikään koulutettu nuori
ei jää työelämän ulkopuolelle.



Visiomme

• Tahdomme olla Suomen johtava 
korkeakoulutettujen nuorten mentorointitoimija

• Lyhennämme nuoren matkaa korkeakoulusta 
työelämään.

• Tuemme nuorta kohti parempaa työelämää.
• Edesautamme siten yritysten ja koko Suomen 

kilpailukykyä. 
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Mentoriohjelma- rakenne

Haut:
2/vuosi pk-seudulla

1/vuosi yo-kaupungeissa
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Aloitustilaisuus
1. välitapaaminen
2. välitapaaminen
Lopetustilaisuus

Vertaistuki:
Useita yhteisiä tilaisuuksia 

aktoreille ja mentoreille
Yhteenkuuluvuus
”Heimoutuminen”

Ystävyys



Mentoriohjelma

Kokoamme, valitsemme ja 
yhdistämme

MENTORI-AKTORI -PARIT

MENTOROINTI:

Luottamuksellinen suhde
Kesto 1 vuosi

8-10 tapaamista
Suomen Mentorien tuki

PILOTIT:

Oulu, Vaasa, Jyväskylä, Turku
Lappeenranta, Tampere, Rovaniemi,
Pori ja Kuopio
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Auttamisen ilon lisäksi 
arvokasta tietoa ja näkemystä
myös mentorille / REVERSE MENTORING





• Mitä halutaan / mistä halutaan eroon
• Mihin suuntaan halutaan / mistä halutaan pois
• Minkä toivotaan alkavan / minkä halutaan loppuvan
• Mitä halutaan tilalle / mitä puuttuu
• Myönteiset vaihtoehdot / rajoitukset
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RATKAISUJA VAI ONGELMIA





• Tutustuminen – olemme erilaisia persoonia
• Määritetään tavoitteet mentoroinnille
• Molempien odotukset mentoroinnista
• Toimintatavat - Miten otetaan yhteyttä, missä 

tavataan, kuinka kauan tapaamiset kestää
• Miten valmistaudutaan tapaamisiin
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Mentorointi helposti alkuun



Nuoren ihmisen huolet
• Miten löydän sen ensimmäisen työn??
• Tuntematon tie edessä 
• Onnistunko, olenko tarpeeksi hyvä?
• Riittämättömyyden tunne
• Saanko tehdä virheitä?
• Jaksaminen työssä
• Työn ja perhe-elämän yhdistäminen
• Tarve tukeen ja kuunteluun
• Ympäristön jatkuvat vaatimukset
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• Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

• Omien uratavoitteiden kirkastaminen 

• Itseluottamuksen 
kasvu
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Mentoroinnin tärkeimmät hyödyt työelämään 
siirtymisessä 



Oli joku joka kuunteli ja oli läsnä (50%)

Omat vahvuudet kirkastui

CV ja työhakemustaitojen 
parantuminen

www.suomenmentorit.fi

Suurin hyöty mentoriohjelmasta



Mentorin tärkeimmät ominaisuudet 
aktorien mielestä

• Mentorin sitoutuneisuus ja halu auttaa 
• Yhteensopivat henkilökemiat  
• Mentorin 

kyky 
kuunnella



Hyvä mentori – kriittinen ystävä

• Kuuntelee ja kysyy
• Kannustaa ja rohkaisee
• Kyseenalaistaa
• Oivalluttaa ei opeta
• Sitoutuu tehtäväänsä
• Toimii kunnioittavasti ja on tasa-arvoinen
->  On nuorelle korvaamaton tuki
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Aktori

• Aktiivisuus, päävastuu on aktorilla
• Avoimuus, saat silloin suurimman avun
• Sitoutuminen
• Kunnioitus toisen aikaa kohtaan,  mentori on tässä 

vapaaehtoisena
• Verkostoituminen muiden aktorien kanssa
• -> te rakennatte tulevaisuuden työelämän!
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Reverse Mentoring = energia

Hyppäys nuoren maailmaan

Uusia näkemyksiä 
tulevaisuuden
työelämään

Missä, miten ja millä arvoilla
tulevaisuuden osaajat 
haluavat 
olla töissä

Oma kasvu esimiehenä ja 
kollegana



”Mentorointi on ollut minulle tutkimusmatka itseeni sekä 
omien ajatusteni, uskomusteni ja pelkojeni 
haastamiseen. Sain takaisin toivoa tulevaan”

”Mentorini onkin ollut korvaamaton tukipilari ja kulkenut 
rinnallani tällä tutkimusmatkalla – haastaen, oivalluttaen 
ja tukien.”

”Valmiiden vastauksien sijaan mentorointi on antanut 
minulle valtavan määrän energiaa, toivoa ja uskoa siihen, 
että pystyn itse vaikuttamaan työllistymiseeni.” 

”Omien pelkojen ja heikkouksien tunnistaminen, 
työstäminen ja lopulta voittaminen on ollut voimauttava
kokemus”



Kyse muutoksesta



www.suomenmentorit.fi

KIITOS!




	Slide Number 1
	SUOMEN MENTORIT RY�Perustettu 2013
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Mentoriohjelma- rakenne�
	Mentoriohjelma
	Slide Number 7
	RATKAISUJA VAI ONGELMIA
	Slide Number 9
	Mentorointi helposti alkuun
	Slide Number 11
	Mentoroinnin tärkeimmät hyödyt työelämään siirtymisessä 
	Suurin hyöty mentoriohjelmasta
	Mentorin tärkeimmät ominaisuudet aktorien mielestä
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Reverse Mentoring = energia
	Slide Number 18
	Kyse muutoksesta
	Slide Number 20
	Slide Number 21

