
Mentoriohjelma tekniikan 
opiskelijoille

Tampereen ammattikorkeakoulussa



Aloitus

• Prosessin suunnittelu ja aikataulutus

• Markkinointi ja osallistujien rekrytointi

• Osallistujien valinta ja mentori/aktori-parien muodostaminen

• Alkutapaaminen (toukokuu 2022)

Toteutus 

• Kuulumisten kysely aloitustapaamisen jälkeen (kesäkuu 
2022) 

• Välitapaaminen (elokuu 2022)

• Välipalautekysely 

Päätös

• Lopputapaaminen (lokakuu 2022)

• Palautekysely
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Prosessin suunnittelu ja osallistujien etsintä

• Kysely tekniikan alan opiskelijoille – kiinnostuksen ja tarpeen kartoitus tekniikan 
mentorointiohjelmaan.

• Mentoreiden rekrymarkkinointi: Alumnien tavoittaminen (linkedIn -mainos, alumnien 
uutiskirje, Instagram, sisäinen markkinointi) sekä henkilökunnan verkostojen 
hyödyntäminen

• Mentoreiden ja aktoreiden jakaminen pareiksi

• Viestintä ohjelmaan osallistuville: aikataulu, pareihin jakautuminen ja info ensimmäisestä 
yhteisestä tapaamiskerrasta sähköpostitse

• Moodle –alustan jakaminen osallistujille. Alustalla tukimateriaalia mentorointitapaamisiin 
sekä ohjelmaa vetävien henkilöiden yhteystiedot

14/12/2022 |  3



Mentoriohjelman aikana
• Alkutapaaminen

• Alustus mentorointitoiminnasta ja NAU –hankkeesta, prosessin ja aikataulujen 
läpikäynti, tutustuminen, mentorointisopimuksen allekirjoitus, Moodle-alustan esittely

• Välikuulumisten kysely pareilta puhelimitse/ sähköpostilla: miten prosessi lähtenyt 
sujumaan?

• Välitapaaminen (elokuu 2022)

• Keskustelua tasa-arvosta työelämässä ja tekniikan aloilla, välipalautekysely, 
keskustelua ja kokemusten vaihtoa
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Mentoriohjelman päättyessä

• Päätöstapaaminen (lokakuu 2022)
• Ryhmäkeskustelua, loppupalaute, verkostoitumista.

• Kannustus keskustelemaan yhteydenpidon jatkosta mentori-aktoripareissa.

• Palautteiden läpikäynti, järjestäjien välinen yhteinen loppukeskustelu sekä 
prosessin annin koontia



Työnjako TAMKin mentoriohjelmassa

Uraohjauksen asiantuntija

• Opiskelijoiden rekrytointi ohjelmaan ja 
sopivien opiskelijoiden valinta

• Kiinnostuneiden, ennalta tuttujen alumnien 
mentorikiinnostuksen kartoitus

• Mentori-aktoriparien muodostaminen

• Mentorointiohjelman aikanen kuulumisten 
kysely

Koulutuksen asiantuntija

• Aikataulun ja sisältöjen alustava suunnittelu 

• Markkinointiviestit alumni-/mentorirekrytointiin 
(alumniuutiskirje, Linkedin, somemarkkinointi)

• Mentori-aktoriparien tuki prosessissa. 
Prosessin tukena toimivan verkkoalustan 
luominen.

• Yhteisten tapaamisten sisällön suunnittelu ja 
niistä viestiminen. 

• Väli- ja loppupalautelomake 



Tekniikan alan
mentorointiohjelma

Kick-off -tapaaminen | huhtikuu 2022



Mitä tänään?

➢Tutustuminen

➢ Lyhyt alustus NAU-hakkeesta ja mentoritoiminnasta

➢ Mentori-Aktori –parien tutustuminen ja yhteisten 
pelisääntöjen sopiminen

➢ Oppimisympäristö, jossa materiaaleja mentori-aktori –
tapaamisiin.

➢ Aikataulun läpikäynti
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Tutustuminen

•Käytetään tutustumiseen Flinga-alustaa

•Käytä oranssia (mentorit) tai violettia lappua (aktorit) oman 
nimen ja taustan kuvaukseen

•Kirjoita vihreään lappuun jatko lauseeseen "En ole koskaan..."
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NAU -hanke

•Mentorointipilottia toteutetaan osana NAU! –hanketta.

•Hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää 
kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta 
keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.

•Hanketta toteuttavat koordinaattorin Tampereen 
ammattikorkeakoulun lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun 
ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen 
yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK.

• Lue lisää hankkeesta: https://tasaarvoisestiuralle.fi/nau-hanke/
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Mentori

•Mentori on oman alansa ammattilainen, jonka roolina on jakaa kokemustaan 
ja tietoaan työelämästä ja alastaan aktorille. 

•Mentori voi toimia ymmärtäjänä, kuuntelijana, sparraajana, kriittisenä 
ystävänä tai peilinä aktorille, joka pohtii esimerkiksi omia ammatillista 
identiteettiään, tavoitteitaan, osaamistaan tai työelämää yleisesti.

•Mentorin tärkein tehtävä on kannustaa ja rohkaista aktoria hänen 
pyrkimyksissään eteenpäin. Mentorin on tärkeää kuunnella aktorin toiveita, 
tavoitteita ja ajatuksia sekä tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia ja auttaa 
aktoria eteenpäin ammatillisessa kasvussaan.

•Mentorointi keskittyy aktorin kehittymiseen ja kasvamiseen, mutta usein 
mentorointi tarjoaa myös mentorille oivalluksia, onnistumisen kokemuksia ja 
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Aktori

•Aktori on työuransa alkuvaiheessa oleva tai työuraansa suunnitteleva 
henkilö, joka haluaa aktiivisesti kehittää itseään ammatillisesti. 

•Aktorin roolina on olla aktiivinen, sillä mentorointi pohjautuu aktorin
tavoitteille ja toiveille. Aktorin tehtävänä on siis nostaa esiin sellaisia 
teemoja, joissa hän haluaa kehittyä ja kasvaa. Näistä muodostuu 
mentoroinnille tavoitteet.

•Aktorin tehtävänä on tuoda esiin kysymyksiä ja ajatuksia, jotka häntä 
mietityttävät työhön, työnhakuun ja ammatillisuuteen liittyen. 

•Aktori on itse vastuussa oppimisestaan ja siitä, miten hyödyntää 
mentorilta oppimaansa.
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Onnistuneen mentoroinnin avaimet

•Tavoitteellisuus

•Vuorovaikutteisuus

•Luottamus

•Sitoutuminen

•Suunnittelu ja tapaamisiin 
valmistautuminen
• Aktorin rooli aktiivisena 

tavoitteenasettajana sekä itseään 
kiinnostavien teemojen esilletuojana.

•Kiireettömyys
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Toiveet ja tavoitteet

AKTORI 
• Mitä haluan saavuttaa 

mentorointiprosessin aikana? 

• Mitä on muuttunut tai mitä toivon 
oppineeni, kun mentorointi päättyy? 

• Mitä osaamisaluetta tai taitoa haluan 
ylläpitää tai vahvistaa? 

• Mihin tarvitsen tukea mentorilta?
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MENTORI
• Millaisesta osaamisesta tai tuesta olisin 

hyötynyt urani aiemmissa vaiheissa?

• Miten olisin itse hyödyntänyt mentorointia? 

• Miten haluan auttaa ja tukea aktoria?

• Mitä hyötyä aktori on saanut, kun 
mentorointimme päättyy? 

• Mitä toivon itse saavani mentorina 
toimimisesta?



Miten mentorointi toteutetaan

• Lisäksi toivomme mentori-
aktori parin keskenäisiä
tapaamisia noin 1/kk.
• noin 4-7 tapaamista

• Yhteinen alusta 
mentorointiprosessin tueksi
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Kolme yhteistä tapaamista:
1. Kick-off (13.4)

•Valmennuksen ohjelma & aikataulu

•Tutustuminen ja yhteiset pelisäännöt

•Materiaalit mentorointiprosessin tueksi
2. Välitapaaminen (10.8)

• Kokemusten jakaminen
• Välipalaute 

3. Lopputapaaminen (26.10)
• Kokemusten jako
• Yhteenveto ja prosessin päättäminen
• Palautteen keräys
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Sopikaa itse tapaamisia n. 1/kk
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Teeman aiheita voi olla esimerkiksi

Vahvuuksien tunnistaminen 

Omat työelämävalmiudet

Uravaihtoehtojen tunnistaminen

Ammatilliset tavoitteet

CV ja työhakemus

Työhaastattelu

Verkostoituminen 

Piilotyönhaku

Itsensä johtaminen

Työssä jaksaminen

Työelämän käytännöt

Haaveet ja toiveet

Osaamisen kehittäminen

Pelot ja huolenaiheet



Muita mahdollisia erityiskysymyksiä 

•Kansainvälistyminen ja KV-osaaminen työelämätaitona

•Työhyvinvointi ja uupumisen ehkäisy

•Häirintä/syrjintä työpaikalla

•Yrittäjyystaidot

•Tulevaisuuden työelämätaidot 
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Mahdolliset ongelmatilanteet

•Olkaa matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, jos 
mentorointiprosessissa ilmenee haasteita. 

•Jos jostain syystä joudutte päättämään mentoroinnin etuajassa 
ilmoittakaa siitä mentorointiparisi lisäksi meille. Pyydämme aina 
aktoria ja mentoria sopimaan lopettamisesta yhdessä ja 
keskustelemaan asiasta niin, ettei kummallekaan jää 
epäselvyyksiä. 

•Meiltä saa aina kysyä neuvoa, jos olette epävarmoja siitä miten 
edetä tai kaipaatte tukea mentorointiprosessin etenemiseen.
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Yhteiset pelisäännöt: 
1. Mentoroinnin tavoitteet

2. Käsiteltävät teemat–myös mahdolliset mentoroinnin ulkopuolelle 
rajattavat asiat

3. Luottamuksellisuus: mistä asioista saa tai ei saa puhua 
mentorointisuhteen ulkopuolella

4. Päivämäärät (ja kellonajat) parin keskinäisille tapaamisille yhteisten 
tapaamisten lisäksi

5. Käytännöt tapaamisten siirtämisen tai perumisen osalta 

6. Yhteydenpito mentoroinnin aikana, esim. käytettävät kanavat tai välineet

7. Tapaamisten valmistelu ja vastuut  mitä aktori tekee, mitä mentorilta 
odotetaan

8. Mahdollinen prosessin keskeyttäminen ja miten silloin toimitaan
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Tutustuminen mentorin/aktorin kanssa!

▪ Jakaudutaan Breakout –
huoneisiin pareittain

➢Käykää yhdessä läpi 
pohdintanne toiveista ja 
tavoitteista

➢Sopikaa yhdessä mentoroinnin 
pelisäännöt -
mentorointisopimus

➢Sopikaa seuraava oma 
tapaaminen ja tapaamisen 
teema
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Yhteinen digialusta mentorointiprosessin tukena
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Viimeiset vinkit mentorointiin: 

•Pitäkää mentorointi-päiväkirjaa! 
•Mistä lähdettiin, missä on kehitytty, mitä tavoitteita asetettiin, 
onko suunta oikea, onko tavoitteet muuttuneet matkan 
varrella, mitä oivalluksia on tullut jne.

•On hyvä sopia kasvotusten seuraava tapaaminen
•Aiheen valinta, valmistelu/välitehtävät, aika ja paikka

•Tapaamisten kestoksi suositellaan noin 1,5 – 2h 

•Tapaamisissa edetään tavoitteiden mukaan. 
Alkuperäiset tavoitteet voivat kuitenkin muuttua matkan 
varrella, joten on hyvä päivittää tavoitteita aika ajoin.
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Kiitos!

•Tavataan seuraavan kerran yhdessä 
Zoomissa 10. Elokuuta klo 17-18.30

• Heikki Yli-Rämi | opinto-ohjaaja, heikki.yli-
rami@tuni.fi, puh. 050 592 5886

• Nelli Pahkamäki | uraohjaaja, 
nelli.pahkamaki@tuni.fi, puh. 050 525 8611

Aurinkoista ja inspiroivaa kesää!
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Tekniikan alan
mentorointiohjelma

Välitapaaminen | elokuu 2022



Mitä tänään?

• Johanna Naukkarinen (20 min + kysymyksille 10 min)

• Välipalaute

• Aktoreiden pyöreä pöytä | Mentoreiden pyöreä pöytä
• Kokemusten jakaminen (4 hengen ryhmät)
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Välipalaute

Olette mukana mentorointipilotissa, jota haluamme 
kovasti kehittää palautteenne avulla; arvostamme 
kaikkea myönteistä ja rakentavaa palautetta erittäin 
paljon. Kiitos ajatuksistasi!
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Ryhmäkeskustelu pienryhmissä 

•3-4 hengen ryhmät mentoreiden ja aktoreiden kesken

•Keskustelkaa esim. seuraavista teemoista:
•Kuinka usein olette tavanneet?

•Millaisia tapaamisenne ovat olleet?

•Mitä aiheita olette käsitelleet yhteisissä tapaamisissa?

•Millaisia tavoitteita teillä on ollut mentoroinnille? (yleisellä 
tasolla)

•Mikä on ollut toimivaa?

•Mikä on ollut hankalaa?
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Kiitos!

•Tavataan seuraavan kerran yhdessä 
Zoomissa 26. lokakuuta klo 17-
18.30

• Heikki Yli-Rämi | opinto-ohjaaja, heikki.yli-
rami@tuni.fi, puh. 050 592 5886

• Nelli Pahkamäki | uraohjaaja, 
nelli.pahkamaki@tuni.fi, puh. 050 525 8611

Lempeää syksyä kaikille!
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Tekniikan alan
mentorointiohjelma

Päätöstapaaminen | lokakuu 2022



Ryhmäkeskustelu

•Mitä tiedän nyt, jota en tiennyt ennen näitä tapaamisia?

•Vastasivatko tapaamiset odotuksia ja suunnitelmaamme 
vai päädyimmekö muualle kuin alun perin tähtäsimme?

•Mitä oivalsin itsestäni tämän mentorointiprosessin 
aikana?

•Mitä vahvuuksia huomasin itsessäni – mitä vahvuuksia 
huomasin parissani?

•Mitä vien mukaani näistä tapaamisista tulevaisuuteen?

14/12/2022 |  32



Loppupalaute

•Haluamme kuulla 
kokemuksianne mentorointiprosessistanne!

• Arvostamme kaikkea myönteistä ja 
rakentavaa palautetta, hyödynnämme sitä 
tulevien mentorointiohjelmien 
suunnittelussa. Kiitos ajatuksistasi!
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Mitä seuraavaksi

•Voitte toki jatkaa
yhteydenpitoa niin
halutessanne

•Voiko aktori kysyä apua
ohjelman jälkeen?
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Mitkä fiilikset jäi mentorointiohjelmasta?
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➢ Siirry: www.menti.com

➢ Käytä koodia: 



KIITOS!!!
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